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Αναπτύσσοντας χάκερ, εκ-
στρατείες παραπληροφόρη-
σης και στηρίζοντας ακροδε-
ξιές λαϊκιστικές δυνάμεις ανά 
την Ευρώπη, ο Πούτιν επιδιώ-
κει εδώ και καιρό να διασπάσει 
τη Δύση και να ανατρέψει την 
καθεστηκυία γεωπολιτική τάξη. 
Αλλά ο Τραμπ κάνει τώρα ουσι-
αστικά τη δουλειά για εκείνον.

New York Times
Ο παλιός αντισοβιετισμός, 

μεταμφιεσμένος σε αντιρω-
σισμό, στην υπηρεσία του 
αντιτραμπισμού και της προ-
εκλογικής καμπάνιας των Δη-
μοκρατικών.

Δεν πρόκειται για τουίτ και 
τηλεθέαση, αλλά για την κοινή 
μας ασφάλεια. Η Ευρώπη δεν 
μπορεί να αποδεχτεί ότι όλα 
αυτά που έχει οικοδομήσει επί 
δεκαετίες θα καταστραφούν 
από το πάθος για προβοκάρι-
σμα.

Χάικο Μάας
Οταν δε θέλεις να μιλήσεις 

για τον διιμπεριαλιστικό αντα-
γωνισμό, μιλάς για τις ιδιομορ-
φίες του Τραμπ.

Η Μακεδονία έχει λόγο να 
γιορτάζει. Είχαμε μεγάλα γε-
γονότα. Πετύχαμε τους κοι-
νούς στρατηγικούς στόχους 
μας, τα κοινά μας όνειρα και 
τις ελπίδες μας.

Ζόραν Ζάεφ
Τι ντροπή για τον σλαβομα-

κεδονικό λαό, να γιορτάζει την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ ως εκπλή-
ρωση του ονείρου του!

Να μας πουν, τα αδέρφια 
ποιων άλλων πρωθυπουργών 
πληρώνουν τα δάνειά τους.

Αλέκος Φλαμπουράρης
Από το πάθος του δεν αντε-

λήφθη ότι έτσι έκανε πρόβλη-
μα του Τσίπρα την επιχειρημα-
τική δράση των αδερφιών του.

Ο,τι έκανε σήμερα ο Τσί-
πρας πιστεύω ότι θα έκανε και 
ο Ανδρέας, με βάση τη σημε-
ρινή συγκυρία.

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Σαράντα χρόνια φούρνα-

ρης, ξέρει καλά το παιχνίδι της 
ψηφοθηρίας σε συγκεκριμέο 
κοινό-δάσος.

Ελπίζουμε η Ελλάδα να 
μείνει πιστή στις δεσμεύσεις, 
ώστε να μην βλάψει την εμπι-
στοσύνη που βλέπουμε πως 
έχει αρχίσει να εμπεδώνεται 
στις αγορές.

Μάριο Σεντένο
Αυτό εσάς σας φαίνεται φι-

λοφρόνηση ή προειδοποίηση 
και απειλή;

Εμείς ανίκανοι βρε μπου-
νταλά; Που από κόμμα της χα-
ράς σας, καθισμένο στο 3%, 
γίναμε κόμμα της συμφοράς 
σας;

Θανάσης Καρτερός
«Τα πήρε» ο πρωθυπουρ-

γικός σύμβουλος με τον Πρε-
τεντεράκο, που έγραψε για 
«ανίκανους σκευωρούς». Και 
του απάντησε γνήσια χουλι-
γκάνικα. Ομοιος στον όμοιο 
κι η κοπριά στα λάχανα…

«Η υποτελής κυβέρνηση 
Τσίπρα, εκτός από παρα-

δουλεύτρα της Μέρκελ, έφτασε 
τώρα να σφουγγαρίζει και την 
κατοικία του αμερικανού πρέ-
σβη, προκαλώντας τη Ρωσία για 
ασήμαντη αφορμή, που θα μπο-
ρούσε να έχει διευθετηθεί με 
ένα απλό διάβημα. Το Κρεμλίνο 
έκανε προς το παρόν πως το 
κατάπιε. Μόνο που η αρκούδα 
καμιά φορά δαγκώνει εκεί που 
δεν το περιμένεις…». Το έγραψε 
ο Γ. Χαρβαλιάς στην εφημερίδα 
«Δημοκρατία». Κάνει και στην 
Ελλάδα «δουλίτσα» ο Πούτιν.

Το ΙΟΒΕ, το «επιστημονι-
κό» μαγαζί του ΣΕΒ, ζητά 

να εφαρμοστεί οπωσδήποτε 
το νέο πετσόκομμα των συ-
ντάξεων, διότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν συνταξιούχοι δύο τα-
χυτήτων, παλαιοί και νέοι. Αφού 
οι καπιταλιστές κόπτονται τόσο 
πολύ για την… ισότητα, γιατί δε 
ζητούν και τη… γενική ισότητα 
εισοδημάτων. Να μην υπάρχει, 
δηλαδή, αυτή η χαώδης διαφο-
ρά ανάμεσα στα δικά τους ει-

σοδήματα και στα εισοδήματα 
των εργατών τους; Αλλά και για 
τις συντάξεις, γιατί δε ζητούν 
απλά την κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου, ώστε να μην 
υπάρχει η «προσωπική διαφορά» 
ανάμεσα σε παλιούς και νέους 
συνταξιούχους;

Δείξε μου τους φίλους σου 
να σου πω ποιος είσαι, λέει 

η παροιμία. Καμιά εντύπωση δεν 
μας προξενεί η βραδινή έξοδος 
του ζεύγους Μπακογιάννη-Κοσι-
ώνη με τον Ψινάκη. Ποιος ξέρει, 

μπορεί να είχαν να συζητήσουν 
συμμετοχή του Ψινάκη στο ψη-
φοδέλτιο του Μπακογιάννη για 
το Δήμο Αθηναίων. Εκείνο που 
μας προξένησε εντύπωση είναι 
η φωτογραφία που ο τέως μάνα-
τζερ του Ρουβά, νυν δήμαρχος 
Μαραθώνα και αεί «σελέμπριτι» 
επέλεξε να δώσει στη δημοσιό-
τητα. Μια φωτογραφία που τον 
δείχνει ν' ανάβει θεριακλίδικα 
το τσιγάρο του στον κλειστό 
χώρο ενός «κυριλέ» εστιατόριου. 
Αν το είχε κάνει κάνας Πολάκης, 
θα είχαν πέσει να τον φάνε.

«Η εκπλήρωση των υπο-
σχέσεων για ανάκτηση της 

οικονομικής κυριαρχίας ίσως 
αποδειχθεί πρόκληση, καθώς 
μια πιθανή αντιπαράθεση με 
τους δανειστές μπορεί να περι-
πλέξει την ισχνή πρόσβαση της 
Ελλάδας στις αγορές ομολό-
γων». Το Bloomberg παρατηρεί 
ψύχραιμα και βγάζει συμπερά-
σματα. Είναι σίγουρο πως τα 
έχουν βγάλει και οι Τσιπραίοι, 
ειδικά μετά το παγωμένο ντους 
από τους Γερμανούς σχετικά με 
τον ΦΠΑ στα πέντε νησιά.

Κοσμοπολίτες όλης της Ελ-
λάδας ενωθείτε. «320 προ-

σωπικότητες από το χώρο της 
πολιτικής, της διανόησης και 

της τέχνης» υπέγραψαν κείμενο 
υπέρ της Συμφωνίας των Πρε-
σπών. Το κείμενο είναι καθαρά 
στη «γραμμή ΣΥΡΙΖΑ», με μπό-
λικη «αντιεθνικιστική» φλυαρία. 
Ανάμεσα σ' αυτή τη φλυαρία δε 
χώρεσαν ούτε μερικές λεξού-
λες ενάντια στο ΝΑΤΟ και στο 
ρόλο που αυτό διαδραματίζει 
διεθνώς και στην περιοχή μας.  
Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη 
ούτε για ξεκάρφωμα. Βλέπετε, 
οι «προσωπικότητες» είναι και… 
νατόφρονες. Είναι και «κατά 
των εθνικισμών και των αναθε-
ωρητισμών». Εκτός αν πρόκει-
ται για τον αναθεωρητισμό της 
Ιστορίας, που πρεσβεύει ο εκ 
των συνυπογραφόντων Ν. Μα-
ραντζίδης.

21/7: Βέλγιο: Ημέρα ανεξαρτησίας (1831), Βολι-

βία: Ημέρα μαρτύρων 21/7/1965: Δολοφονία 
Σωτήρη Πέτρουλα 21/7/1972: Δεκατρείς νεκροί, 
130 τραυματίες σε βομβιστικές επιθέσεις στο 
Μπέλφαστ (IRA) 21/7/1973: Δημοψήφισμα χούντας 
(78,4% ναι, 21,6% όχι) για πολιτειακό 21/7/2002: 
Σύλληψη Θωμά Σερίφη (17Ν) 22/7: Πολωνία: Ημέρα 

απελευθέρωσης (1944) 22/7/1943: Διαδήλω-
ση τριακοσίων χιλιάδων Αθηναίων για να 
φύγουν οι Βούλγαροι φασίστες από τη 
Θεσσαλονίκη, τριάντα νεκροί, διακόσιοι 
τραυματίες, πεντακόσιοι φυλακίστηκαν 
22/7/1964: Βίαιες συγκρούσεις απεργών κλωστοϋφα-
ντουργίας Καρέλα και χωροφυλάκων, δεκάδες τραυ-
ματίες απεργοί (Λαύριο) 23/7: Αίγυπτος, Λιβύη, 

Αιθιοπία, Ομάν: Εθνική γιορτή (1952), Ολλανδία: 
Ημέρα τουλίπας 23/7/1967: 43 νεκροί σε συγκρού-
σεις Αφροαμερικανών και αστυνομίας (Ντιτρόιτ) 
23/7/1978: Δεκατρείς αλυσιδωτές εκρήξεις βομβών 
ακροδεξιών σε Αθήνα και Πειραιά 23/7/2002: Σύλ-
ληψη Κωνσταντίνου Τέλιου (17Ν) 24/7: Εκουαδόρ, 
Βενεζουέλα: Ημέρα Μπολιβάρ (1783) 24/7/1909: 
Ιδρυση Φεντερασιόν (Θεσσαλονίκη) 24/7/1974: Με-
ταπολίτευση 25/7: Ολλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας 

25/7/1944: Εκτελείται από δωσίλογους 
ασφαλίτες μετά από φριχτά βασανιστήρια 
η Ηλέκτρα Αποστόλου 25/7/2002: Σύλληψη Πά-
τροκλου Τσελέντη (17Ν) 26/7: Ημέρα διαχειριστών 
συστημάτων, Λιβερία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1847), 

Μαλβίδες: Εθνική γιορτή (1965) 26/7/1946: Η 
Ειρήνη Γκίνη πρώτη εκτελεσθείσα από 

στρατοδικείο στην Ελλάδα, εκτέλεση άλ-
λων πέντε (Γιαννιτσά) 26/7/1969: Βόμβα (ΔΑ) 
έξω από το κέντρο “Διόνυσος”, ελαφρός τραυματι-
σμός έξι περαστικών 26/7/1979: Βόμβα σε κτίριο 
του υπουργείου Παιδείας (ΕΛΑ) 26/7/1986: Βόμβες 
σε γραφεία Πειραϊκής-Πατραϊκής, γραφεία Σκαλι-
στήρη, τραυματισμός αστυφύλακα από τρίτη (ΕΛΑ) 
26/7/2002: Σύλληψη Νίκου Παπαναστασίου (17Ν) 
27/7: Φινλανδία: Ημέρα υπναράδων 27/7/1794: 
Καρατόμηση Ροβεσπιέρου 27/7/1929: Διαμαρτυρία 
χιλίων ατόμων κατά του «Ιδιώνυμου» (Καλλιθέα), 
τραυματισμοί, συλλήψεις 27/7/1967: Καταδίκη έξι 
μελών ΠΑΜ (Χανιά) 27/7/1967: 15λεπτη αντιχουντι-
κή εκπομπή από δύο μαγνητόφωνα σε μπαλκόνι της 
οδού Πανεπιστημίου (ΠΑΜ) 27/7/1996: Βομβιστική 
επίθεση στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα, δύο νεκροί.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

uΔεν τρέχει τίποτα, «υπερβολική σχο-
λαστικότητα» μιας ακραίας δεξιάς 
ομάδας στο κυβερνών κόμμα της Γερ-
μανίας έφερε το μπλοκάρισμα στην κα-
ταβολή της δόσης των 15 δισ. u Αυτό 
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
των Τσιπροκαμμένων u Την ίδια ώρα, 
ο Τσακαλώτος έψαχνε να βρει «ισο-
δύναμα» για να καλύψει την απώλεια 
εσόδων από τη διατήρηση του μειω-
μένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά u Υπερ-
βολικά σχολαστικός κι αυτός! u Τζα-
νακόπουλε, δεν ψιχαλίζει, χλαπάτσες 
σας ρίχνουν u Δεν υπάρχει κανένας 
αμερικανικός δάχτυλος στις απελά-
σεις των ρώσων διπλωματών, δήλωσε 
ο Τζανακόπουλος u Και γέλασε κάθε 
πικραμένος u Και να μην ήξερε, είχε 
ακούσει την ανακοίνωση… συμπαρά-
στασης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ u Σιγά 
μην τον είχε πιάσει οπαδικός οίστρος 
τον Μακρόν και πανηγύριζε σαν χου-

λιγκάνος τα γκολ της Γαλλίας u Ηξερε 
ότι τον παίρνουν οι κάμερες u Και που-
λούσε οπαδιλίκι στους Γάλλους u Που 
εκείνες τις μέρες ασχολούνταν μόνο με 
το Μουντιάλ u «Και ειρήσθω εν παρό-
δω να πω…» u Ο Τσίπρας, ως γνωστόν, 
δεν έχει και τόσο καλή σχέση με τα ελ-
ληνικά u Αλλά και ο λογογράφος του; 
u Αχ, κακόμοιρη μαντάμ Σουσού… u 

Αφού, ρε αγόρι μου, δεν το κατέχεις, 
τι το θέλεις το καθαρευουσιάνικο; u 

Τα ποσοστά αποδοχής μου ξεπερνούν 
ακόμη κι εκείνα του Αβραάμ Λίνκολν, 
μετά τη νίκη των Βορείων στον Εμ-
φύλιο Πόλεμο και την κατάργηση της 
δουλείας, δήλωσε ο Τραμπ u Υπήρχαν 
επί Λίνκολν δημοσκοπήσεις; u Οχι βέ-
βαια, αλλά πού να τις ξέρει τέτοιες… 
λεπτομέρειες ο Τραμπ u Αυτός με πα-
πάρες βγήκε πρόεδρος, με παπάρες 
φιλοδοξεί να ξαναβγεί u Η Τερίζα Μέι 
έμεινε εντυπωσιασμένη από την προ-

σωπικότητα της Μελάνια Τραμπ, ενώ 
για τον αμερικανό πρόεδρο… απέφυγε 
συγκεκριμένα σχόλια u Ο βρετανικός 
Τύπος το έγραψε u Κατόπιν διαρροών 
από τη Ντάουνινγκ Στριτ, προφανώς 

u Κατά τα άλλα, ο Πούτιν μετέτρεψε 
το Μουντιάλ σε ρεσιτάλ προσωπικής 
προβολής του u Οποτε βρισκόταν 
παρέα με άλλους, φρόντιζε να δείχνει 
on camera την υπεροχή του u Μεταξύ 
μας, δε χρειαζόταν να προσπαθήσει 
και πολύ u Το αποκορύφωμα u Μοί-
ραζε μετάλλια μετά τον τελικό προ-
φυλαγμένος κάτω από μια τεράστια 
ομπρέλα u Ενώ δίπλα του ο Μακρόν 
και η κροάτισσα πρόεδρος είχαν γίνει 
σούπα από τη μπόρα u «Δώσαμε υπο-
σχέσεις» - «Τηρήσαμε τις υποσχέσεις» 

u Αυτά τα δύο συνθήματα δεσπόζουν 
στους χώρους όπου μιλάει ο Τραμπ στις 
ΗΠΑ u Δε σας θυμίζουν το «Ηταν δί-
καιο, έγινε πράξη» του Τσίπρα; u Ισως 

χρησιμοποιούν το ίδιο γραφείο πολιτι-
κού μάρκετινγκ u Ο κόσμος είναι γε-
μάτος από ανθρώπους που πίνουν u 

Ακόμα και στα όρια του αλκοολισμού 

u Ανθρώπινα ναυάγια συνήθως, που 
ψάχνουν συμπάθεια και καλοσύνη στον 
περίγυρό τους u Κανένα απ' αυτά τα 
ναυάγια δε διανοήθηκε να εμφανιστεί 
σε παγκόσμια θέα τύφλα στο μεθύσι u 

Το έκανε ο Γιούνκερ u Ο Τραμπ έβρι-
σε τους Γερμανούς επειδή αγοράζουν 
ενέργεια από τη Ρωσία u Μετά συνα-
ντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι… 
αλλάζουν την Ιστορία! u Κι όταν τον 
ρώτησαν σχετικά με τα ενεργειακά, άρ-
χισε να τα μασάει μπροστά στον Πού-
τιν u Και να λέει ότι ο ανταγωνισμός 
είναι καλό πράγμα! u Ούτε πληρωμένη 
να την είχε ο Τσίπρας τη δεξιά-νεοφιλε-
λεύθερη Ξαφά u Εγραψε στην «Καθη-
μερινή» άρθρο υπέρ του πετσοκόμμα-
τος των συντάξεων u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Στη νέα περίοδο για την Ελλάδα, τον βασικό ρόλο του 
διευθυντή ορχήστρας στην άσκηση της μεταμνημονιακής 

εποπτείας σύμφωνα με τους κανόνες τον έχει η Κομισιόν, όχι 
το Eurogroup. Δεν υπάρχει η τρόικα, δεν υπάρχουν δόσεις, δεν 

υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Δημήτρης Παπαδημούλη;

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Οσοι χαρακτήριζαν τον Νί-
κο Κοτζιά «ρωσόφιλο» (και 

δεν ήταν λίγοι στα αστικά ΜΜΕ 
και όχι μόνο) θα πρέπει να πα-
ραδεχτούν τώρα ότι έλεγαν ένα 
από τα πιο σύντομα ανέκδοτα.  
Να θυμίσουμε μόνο ότι εμείς το-
νίζαμε πάντοτε ότι στην Ελλάδα 
δεν τοποθετείται υπουργός Εξω-
τερικών, Αμυνας και Μπάτσων 
αν προηγουμένως δεν ανάψει το 
πράσινο φως από την πρεσβεία-
οχυρό της Βασ. Σοφίας.

Στην Ελλάδα υπάρχει, βέβαια, 
μια «ρωσοφιλία». Αναπτύσσεται 
κυρίως μεταξύ σκληρών εθνικι-
στών και ακροδεξιών, οι οποίοι 
-μετά την κατάρευση του παλι-
νορθωμένου καπιταλισμού- αι-
σθάνθηκαν να απαλλάσσονται 
από το αντικομμουνιστικό τους 
σύνδρομο και αναζήτησαν πα-
ρηγοριά στην Ορθοδοξία, στο 
μύθο του «ξανθού γένους» και 
στην αυτοκρατορική δύναμη 
που αποπνέει η εξουσιαστική-
ιμπεριαλιστική φιγούρα του 
Πούτιν. Κι είναι γι' αυτόν το 
λόγο που ο Καμμένος, ο μετρ 
της συνωμοσιολογίας, που υπό 
διαφορετικές συνθήκες θα τρο-
φοδοτούσε καθημερινά την επι-
καιρότητα με αφηγήματα για κα-
τασκόπους, βαλίτσες με λεφτά, 
συναντήσεις σε σουίτες ξενοδο-
χείων και ό,τι άλλο περιλαμβάνει 
το σχετικό ρεπερτόριο, εξαφα-
νίστηκε από προσώπου γης τού-
τες τις μέρες της όξυνσης των 
ελληνο-ρωσικών σχέσεων. Ναι 
μεν είναι θαυμαστής του Τραμπ, 
ναι μεν αισθάνεται δέος ακόμα 
κι αν τον επισκεπτεί αρχιλοχίας 
των αμερικανών πεζοναυτών, 
όμως υπάρχει και η εκλογική 
πελατεία (ό,τι του έχει απομεί-
νει, τέλος πάντων), η οποία δε 
θα τον ήθελε να τον δει να πρω-
ταγωνιστεί σε ένα made in USA 
αντιρωσικό σίριαλ.

Αντίθετα, ο αναπληρωτής 

κυρ-Φώτης, πιστός στην απο-
στολή που του ανέθεσε αυτός 
που τον ανέσυρε από τον πολι-
τικό μούσκιο, έκανε δηλώσεις, 
φροντίζοντας να εστιάσει κυρί-
ως σ' αυτό που καίει τους συρι-
ζαίους: την κατηγορία ότι δρουν 
σαν δουλάκια των Αμερικανών, 
οι οποίοι έστησαν την ιστορία με 
τους ρώσους διπλωμάτες-κατα-
σκόπους και υποχρέωσαν την 
ελληνική κυβέρνηση να τη διεκ-
περαιώσει. «Τα στοιχεία για τη 
δράση των ρώσων διπλωματών 
είναι δικά μας, δεν μας τα έδωσε 
κανείς, ούτε είναι κατασκευασμέ-
να. Πρέπει με απόλυτη σαφήνεια 
και κατηγορηματικότητα να σας 
πω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δε-
χθεί την οποιαδήποτε πίεση για 
να πράξει αυτό που έπραξε», δή-
λωσε ο Κουβέλης. Φυσικά, κα-
νένας δεν τον πίστεψε, όμως αυ-
τός είπε αυτό που έπρεπε να πει. 
Οταν μάλιστα ρωτήθηκε για τις 
καταγγελίες Ζάεφ, ότι επιχειρη-
ματίες ρωσικών συμφερόντων 
μοίραζαν λεφτά σε διαδηλωτές 
στα Σκόπια, ο Κουβέλης φρόντι-
σε να επιβεβαιώσει έμμεσα τον 
ισχυρισμό, μέσω της γενίκευσης 
για χώρες όπως η Ρωσία και η 
Τουρκία που -για τους δικούς της 
λόγους η καθεμιά- είναι αντίθε-
τες στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Μπορεί ο Κουβέλης να έχει 
την ικανότητα να γενικεύει 
μπουρδολογώντας, άλλοι όμως 
ούτε μπορούν ούτε θέλουν να 
μιλούν… πυθιακά. Ο διευθυντής 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ Ζαχαριάδης, για 
παράδειγμα, πήρε την πάσα από 
τον Ζάεφ και συνέχισε: «Δίπλα 
στους φιλήσυχους και δημοκρά-
τες πολίτες, οι οποίοι διαδήλω-
ναν σε αυτές τις διαδηλώσεις, 
κάποιοι οι οποίοι δημιουργούσαν 
θόρυβο, ένταση, λέγανε ακρό-
τητες, μιλάγανε για προδοσίες, 
για εθνικές μειοδοσίες, ίσως να 

μην ήταν τόσο αγνοί πατριώτες, 
ίσως μερικοί από αυτούς να “τα 
έπαιρναν“». Και συνέχισε με νόη-
μα: «Πρέπει να προσέχουν οι φι-
λήσυχοι πολίτες, οι οποίοι έχουν 
αυτή την άποψη (σ.σ. κατά της 
συμφωνίας των Πρεσπών) και 
θέλουν να τη διαδηλώσουν, με 
ποιους δίπλα διαδηλώνουν. Μέ-
σα σε αυτές τις ομάδες κάποιοι 
ίσως να ήταν κατευθυνόμενοι και 
αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου 
πατριωτικό, να λειτουργείς δη-
λαδή στο όνομα εξυπηρέτησης 
αλλότριων στρατηγικών συμφε-
ρόντων στην περιοχή».

Ο Ζάεφ πήρε πίσω τις «κα-
ταγγελίες» περί χρηματισμού 
διαδηλωτών από ρώσους και 
έλληνες καπιταλιστές (δεν είναι 
επιβεβαιωμένες, είπε, προέκυ-
ψαν από δηλώσεις διαδηλωτών 
στην Αστυνομία, οι οποίες δεν 
καταγράφηκαν), όμως για κάτι 
τυπάκια σαν τον Ζαχαριάδη δεν 
υπάρχουν τέτοιες αναστολές. 
Αυτά τα τυπάκια αισθάνονται 
υποχρεωμένα να υπερασπίζο-
νται την αμερικανοδουλεία με 
όλα τα μέσα.

Δηλαδή, δεν έκαναν κατασκο-
πία οι ρώσοι διπλωμάτες; Αστεία 
πράγματα. Φυσικά και κάνουν 
κατασκοπία οι Ρώσοι. Κάνουν 
όμως και οι Αμερικανοί, οι Γερ-
μανοί, οι Γάλλοι, κάθε ιμπεριαλι-
στική δύναμη με γεωστρατηγικά 
συμφέροντα στην περιοχή. Αν οι 
Ρώσοι προσπαθούσαν να χρη-
ματίσουν βουλευτές των ΑΝΕΛ 
(γιατί άραγε; αυτοί υποτίθεται 
ότι είναι «μπετόν αρμέ» κατά της 
συμφωνίας), οι Αμερικάνοι δεν 
προσπάθησαν να χρηματίσουν 
κανέναν; Γιατί η «ανεξάρτητη» 
Ελλάδα δεν έχει βγάλει τίποτα 
κατά των Αμερικανών;

Εκείνο που θέλουμε να πούμε 
είναι πως δεν πρέπει να εγκλω-
βιστούμε στο ερώτημα «είναι ή 
όχι αληθινά τα στοιχεία κατά 

των Ρώσων;». Ας δώσουν στη 
δημοσιότητα στοιχεία για να 
μας πείσουν. Πολιτικά μιλώντας, 
εκείνο που βλέπουμε είναι ότι 
-ανεξάρτητα από τη βασιμότητα 
ή όχι των καταγγελιών- στήθηκε 
μια επιχείρηση απομόνωσης 
της όποιας ρωσικής επιρροής 
ή -καλύτερα- επιδείνωσης των 
ελληνορωσικών σχέσεων. Και 
οι Αμερικάνοι φρόντισαν να γί-
νει σαφές ότι πίσω απ' αυτή την 
επιχείρηση, που ξεκινά από την 
Αθήνα και φτάνει στα Σκόπια, 
είναι αυτοί.

Οι ρώσοι ιμπεριαλιστές φυ-
σικά και θα αντιδρούσαν. Φρό-
ντισαν να το κάνουν επιδεικτικά 
και ονειδιστικά για τον Κοτζιά. 
Εβαλαν μια υπάλληλο (την εκ-
πρόσωπο Τύπου του ρωσικού 
ΥΠΕΞ) να δώσει συνέντευξη 
σε έλληνες δημοσιογράφους, 
φροντίζοντας να μιλήσει με τη 
μέγιστη περιφρόνηση για τον 
Κοτζιά (έφτασε στο σημείο να 
πει αν ο ελληνικός λαός τον πλη-
ρώνει για να κάνει τουρισμό!). Ο 
Κοτζιάς απάντησε με μια ανα-
κοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ 
σε εξίσου υψηλούς τόνους, μι-
λώντας για «ασέβεια προς την 
Ελλάδα» και «παρέμβαση στις 
εσωτερικές της υποθέσεις». Εί-
χε κι έναν παραπονιάρικο τόνο 
αυτή η ανακοίνωση: «η Ελλάδα 
επεδίωξε εξαρχής να διαχωρίσει 
τις ενέργειες των ατόμων αυτών 
από την επίσημη ρωσική εξωτε-
ρική πολιτική. Με τη σημερινή 
της όμως δήλωση, η Εκπρόσω-
πος του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών υιοθετεί και δείχνει 
ως να θέλει να νομιμοποιήσει τις 
παράνομες αυτές ενέργειες».

Συμπέρασμα: οι ρωσο-ελληνι-
κές σχέσεις μπήκαν στον πάγο. 
Για να ξεπαγώσουν, η ελληνική 
κυβέρνηση θα πρέπει να πλη-
ρώσει «τίμημα». Αν όχι πολιτικό, 
σίγουρα οικονομικό.

Ανώμαλη προσγείωση
Τον Ιούνη του 2015, πάνω στο κρεσέντο της «περήφανης δια-

πραγμάτευσης» και λίγο πριν από την τελική παράδοση στους 
ιμπεριαλιστές δανειστές, ο Τσίπρας έκανε κι ένα ταξίδι στη Μό-
σχα, από το έδαφος της οποίας διακήρυξε με νόημα ότι «είμαστε 
λαός που ξέρει να βρίσκει νέα, ασφαλή λιμάνια». Ηταν η περί-
οδος της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής». Και η Ρωσία 
έπαιζε κεντρικό ρόλο σ' αυτόν τον προπαγανδιστικό μύθο. Υπήρχε 
και ο Λαφαζάνης βλέπετε, που επέμενε (λέγοντας ανερυθρία-
στα ψέματα) ότι οι Ρώσοι είχαν έτοιμη και προκαταβολή για την 
επέκταση και στην Ελλάδα του αγωγού Turkish Stream. Για έναν 
αγωγό, για τον οποίο είχε υπογραφεί μόνο ένα Μνημόνιο Συνερ-
γασίας (κι αυτό με τα χίλια ζόρια, επειδή πίεζε ο Λαφαζάνης), οι 
Ρώσοι θα έδιναν και προκαταβολή!

Φυσικά, ο Τσίπρας γύρισε από τη Μόσχα με άδεια χέρια. Δε 
νομίζουμε ότι ζήτησε και τίποτα. Από τη μια υπήρχε το προηγού-
μενο των Κυπρίων, που πήγαν ως ικέτες στη Μόσχα και γύρισαν 
με άδεια χέρια. Ολοι είχαν καταλάβει πλέον, ότι η Μόσχα δεν 
είχε καμιά διάθεση να ανακατευτεί στα εσωτερικά της ΕΕ, χορη-
γώντας δάνεια σε χώρες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστό-
τητας. Εχει τέτοιο εύρος δοσοληψιών με τη Γερμανία, τη Γαλλία 
και άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες της ΕΕ, που δε θα ρισκάριζε τις 
γενικότερες σχέσεις της μόνο και μόνο επειδή κάποιοι κύπριοι 
πολιτικοί ήθελαν να αποφύγουν το πικρό ποτήρι του Μνημόνιου. 
Αν ήταν να εντάξει την Κύπρο στη σφαίρα επιρροής της (παίρνο-
ντας π.χ. κάποια βάση ελλιμενισμού πολεμικών σκαφών στο νησί, 
μπορεί και να έπαιρνε το ρίσκο, όχι όμως χωρίς ένα τόσο σοβαρό 
αντάλλαγμα, γεωστρατηγικής σημασίας).

Ο Τσίπρας το ήξερε καλά αυτό. Απλά έπαιζε το θέατρο της 
«σκληρής διαπραγμάτευσης» και της «πολυδιάστατης εξωτερικής 
πολιτικής». Οπως γράφαμε τότε, στην πραγματικότητα δε δια-
πραγματευόταν με τους ιμπεριαλιστές δανειστές, αλλά με τον ελ-
ληνικό λαό και ιδιαίτερα με την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην 
οποία είχε τάξει λαγούς με πετραχήλια. Και το προπαγανδιστικό 
(και καθόλου πραγματικό) παιχνίδι με τη Ρωσία ήταν απαραίτητο 
γι' αυτό το θέατρο, δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μείγ-
μα χριστιανών που πιστεύουν στην «ενότητα της Ορθοδοξίας», 
ακροδεξιών που πιστεύουν στη «δύναμη του Πούτιν» και αριστε-
ρών που θεωρούν ότι η ιμπεριαλιστική Ρωσία του Πούτιν ανήκει 
στον «άξονα της Αντίστασης», που δημιουργούσε το κατάλληλο 
κοινό γι' αυτό το πολιτικό θέατρο του Τσίπρα.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Τσίπρας υπέγραψε και με τα δυο 
χέρια το τρίτο Μνημόνιο, ο Λαφαζάνης με την παρέα του απο-
χώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επισείοντας -μεταξύ των άλλων- και 
την ανύπαρκτη επιταγή των Ρώσων, που θα έβγαζε την Ελλάδα 
από τη μέγγενη των δυτικών δανειστών και τα πράγματα έμει-
ναν εκεί. Μέχρι που φτάσαμε στην απέλαση τεσσάρων ρώσων 
διπλωματών και στις κατηγορίες ότι -μεταξύ πολλών άλλων- προ-
σπάθησαν να εξαγοράσουν βουλευτές για να ψηφίσουν κατά της 
συμφωνίας για το Μακεδονικό, έδιναν λεφτά για την οργάνωση 
των εθνικιστικών συλλαλητηρίων κτλ. 

Από τους χειρισμούς και τους τόνους των κυβερνητικών αξι-
ωματούχων έγινε φανερό ότι η κυβέρνηση ήθελε να κρατήσει 
το θέμα «χαμηλά». Για ευνόητους λόγους. Εχασε, όμως, κάθε 
επικοινωνιακό έλεγχο από την αρχή. Φρόντισαν γι' αυτό οι Αμε-
ρικανοί. Η είδηση, την οποία η κυβέρνηση δεν είχε δημοσιοποιή-
σει, διέρρευσε με κάθε λεπτομέρεια σε συντηρητική εφημερίδα 
που διευθύνει «ημέτερος» δημοσιογράφος. Το Στέιτ Ντιπάρμεντ 
έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση… αλληλεγγύης προς την Ελλά-
δα, λες και η χώρα είχε δεχτεί ρωσική επίθεση. Και μετά, άρχισε 
το γαϊτανάκι των διαρροών, στο οποίο έχει ασφαλώς βάλει το 
χεράκι της και η -επίσης «ημέτερη»- ΚΥΠ. Με καταιγιστικές απο-
καλύψεις (ή «αποκαλύψεις» - κανένας δεν μπορεί να ελέγξει και 
να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των όσων γράφονται), που δίνουν 
συνέχεια καθημερινά στο σίριαλ. Αποκαλύψεις που εξάπτουν τη 
φαντασία, καθώς θυμίζουν σκηνές από κατασκοπευτική ταινία.

Η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
γι' αυτό. Ο Τζανακόπουλος περιορίζεται να επαναλαμβάνει ότι 
υπήρξαν «συμπεριφορές, οι οποίες δεν δείχνουν τον απαιτούμε-
νο σεβασμό προς την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κρά-
τος» από τους ρώσους διπλωμάτες, αρνούμενος να διαψεύσει ή 
να επιβεβαιώσει τα σενάρια που δημοσιεύονται καθημερινά στον 
ελληνικό Τύπο. Περισσότερο δείχνει να ενδιαφέρεται (η κυβέρ-
νηση) να «αποδείξει» ότι «δεν υπάρχει αμερικανικός δάκτυλος» 
(ο Τζανακόπουλος το είπε και αυτό), όμως αυτός ο ισχυρισμός 
προκαλεί μόνο ειρωνικά μειδιάματα. Βλέπετε, φρόντισαν οι ίδιοι 
οι Αμερικανοί να μην αφήσουν καμιά αμφιβολία για την ανάμιξή 
τους σ' αυτή την ιστορία.

Ο Τσίπρας και οι συριζαίοι προσγειώθηκαν ανώμαλα, από την 
«πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» στην αμερικανοδουλεία τύ-
που μπανανίας. Σίγουρα δεν τους ευχαριστεί, όμως δε δείχνουν 
καμιά διάθεση να αλλάξουν τη φορά των πραγμάτων. Εχουν πά-
ρει τις αποφάσεις τους, έχουν προσδεθεί στο αμερικάνικο άρμα, 
οπότε θα πιουν και το πικρό ποτήρι της προπαγάνδας.

Τι λέει η ΝΔ για την ιστορία με τις απε-
λάσεις ρώσων διπλωματών; Τίποτα. Δεν 

είδαμε κάποια ανακοίνωση με την οποία να 
παίρνει θέση το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, που διεκδικεί την κυβέρνηση 
μέσω… αυτοδυναμίας (τρομάρα τους) στις 
επόμενες εκλογές.

Από μια άποψη αντιλαμβανόμαστε την 
αμηχανία. Φτύνω ψηλά, φτύνω τα γένια μου. 
Φτύνω χαμηλά, φτύνω τ' αρχίδια μου. Αν η 
ΝΔ καταγγείλει τις απελάσεις, θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με τους Αμερικανούς που τις 
σχεδίασαν. Και ο μίστερ Πάιατ έχει αποδεί-
ξει ότι δε σέβαται καθόλου το διπλωματικό 
πρωτόκολλο. Φέρνει περισσότερο σε Πιου-
ριφόι, παρά στους αμερικανούς πρέσβεις 
που γνωρίσαμε την τελευταία εικοσαετία 
(ακόμα κι εκείνος ο προκλητικός Τόμας Μί-
λερ, ο «ανθύπατος», όπως τον είχε αποκα-
λέσει κάποτε ο πασόκος Απ. Κακλαμάνης, 
ήταν «γατάκι» μπροστά στον Πάιατ). Αν η ΝΔ 
χαιρετίσει τις απελάσεις, θα βρεθεί αντιμέ-
τωπη με το εθνικοφασιστικό ρεύμα των «μα-
κεδονομάχων», επί του οποίου κερδοσκοπεί 
πολιτικά το τελευταίο τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αμηχανίας, 
ακούσαμε τον ανεκδιήγητο Κουμουτσάκο 
(αυτόν θα κάνει υπουργό Εξωτερικών ο Κού-
λης;) να εμφανίζεται στον ΣΚΑΙ δίκην πολιτι-
κού αναλυτή (και όχι εκπροσώπου πολιτικού 
κόμματος) και να… προβλέπει χιονοστιβάδα 
εξελίξεων, οι οποίες ενδεχομένως θα περι-
λαμβάνουν και ταξιδιωτική οδηγία της Μό-
σχας προς τους ρώσους που σκοπεύουν να 
κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα! Είναι πραγ-
ματικά να θαυμάζεις τη… διορατικότητα του 
διπλωμάτη. Ταξιδιωτική οδηγία εκδίδεται 
για να προειδοποιήσει τους πολίτες μιας 
χώρας ότι θα αντιμετωπίσουν κινδύνους αν 
ταξιδέψουν σε μια άλλη χώρα. Τι κινδύνους 
θα αντιμετωπίσουν οι ρώσοι τουρίστες στην 
Ελλάδα, για να τους επικαλεστεί η ρωσική 
κυβέρνηση; Το πολύ να τους φωνάζουν στο 
δρόμο «Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία». Ασε που 
τα συμβόλαια τουριστικών κρατήσεων έχουν 
ήδη κλειστεί. Ασε που υπάρχουν ρώσοι καπι-
ταλιστές που κάνουν μπίζνες με τον ελληνι-
κό τουρισμό (από ταξιδιωτικούς πράκτορες 
μέχρι ξενοδόχους). Λέτε να ζητηθεί από 
όλους αυτούς να πετάξουν τα λεφτά τους 

στον πάτο του Αιγαίου, λόγω ενός διπλωμα-
τικού επεισόδιου;

Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του Κούλη, 
του Κουμουτσάκου και των άλλων γαλάζιων 
παιδιών; Οτι ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς και τ' άλλα 
ροζ παιδιά τους ξεπέρασαν σε αμερικανο-
δουλεία. Οπως ακριβώς το έγραψε ένας 
ακραιφνής δεξιός αρθρογράφος: «H κίνη-
ση των Τσίπρα – Κοτζιά να απελάσουν δύο 
ρώσους διπλωμάτες αποτελεί βαριά πολιτική 
απόφαση με ισχυρότατο συμβολισμό απένα-
ντι στους συμμάχους Αμερικανούς. Και ως 
τέτοια πρέπει να προβληματίσει τη Ν.Δ. Εως 
τώρα η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ διακήρυσσε 
λόγω και έργω στις ΗΠΑ ότι “είμαστε φίλοι 
σας“. Με την απέλαση των διπλωματών εκπέ-
μπει το μήνυμα “είμαστε απέναντι και στους 
εχθρούς σας“. Και οι δύο πρωταγωνιστές 
αυτής της απόφασης πλέον καταχωρίζονται 
στας ειδικάς δέλτους με τους πιστούς και 
αφοσιωμένους οι οποίοι ήρθαν για να μεί-
νουν στο πολιτικό σκηνικό είτε για να κυβερ-
νούν είτε για να αντιπολιτεύονται. Πέρασαν 
πλέον τον Ρουβίκωνα» (Μανώλης Κοττάκης, 
«Δημοκρατία»).

Εξωτερική πολιτική… Κούλη

Σφιχτοδεμένοι στο αμερικάνικο 
ιμπεριαλιστικό άρμα
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Δολοφονία όχι αυτοκτονία
Ο Χορστ Ζεεχόφερ, ο ακροδεξιός εταίρος της Ανγκελα Μέρκελ 

και υπουργός Εσωτερικών πανηγύριζε: Ανήμερα των 69ων γενεθλί-
ων μου, 69 Αφγανοί απελάθηκαν από τη Γερμανία, καθώς δεν τους 
χορηγήθηκε άσυλο. Το Αφγανιστάν είναι πλέον… ασφαλής χώρα. 
Ανάμεσα στους 69 ήταν και ένας νεαρός Αφγανός. Είχε φτάσει 
στη Γερμανία στα δεκαπέντε του, ανήλικος. Εμεινε στη χώρα οχτώ 
χρόνια, χωρίς ποτέ να του δοθεί άσυλο. Στα 23 του απελάθηκε. Δεν 
άντεξε τη συντριβή των ονείρων για μια καλύτερη ζωή, που είχε κά-
νει τα προηγούμενα οχτώ χρόνια. Αυτοκτόνησε! Ο θάνατός του δε 
συγκίνησε φυσικά τον Ζεεχόφερ, ούτε τον εμπόδισε να γιορτάσει 
τη συμφωνία του με τη Μέρκελ και την παραμονή του στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών, λίγο μετά τη συμπλήρωση των 69 χρόνων του.

Η εξουσία είναι… εξουσία
Σαν να μην της έφταναν τα προβλήματα με το Brexit, τις πα-

ραιτήσεις κορυφαίων υπουργών, το διχασμό του κόμματός της, 
η Τερίζα Μέι έχει ν' αντιμετωπίσει και τα προβλήματα με τον… 
ερωτιάρη υφυπουργό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο Αντριου 
Γκρίφιθς προσπαθούσε να βρει ερωτικά ταίρια μέσω του Ιντερνετ. 
Στάμπαρε δυο νέες γυναίκες, μια 28χρονη σερβιτόρα και μια φίλη 
της, και προμόταρε τον εαυτό του μέσω της εξουσίας. «Είμαι πε-
ριζήτητος. Η εξουσία είναι αφροδισιακή», έγραφε σε ένα από τα 
2.000 μηνύματα που έστειλε στις δυο γυναίκες σε διάστημα τριών 
εβδομάδων. Τα μηνύματα «παραδόθηκαν» στη σκανδαλοθηρική 
«Sunday Mirror» (ελπίζουμε να έβγαλαν καλό «μεροκάματο» οι 
δύο φίλες) και ο Γκρίφιθς, που είναι παντρεμένος, αναγκάστηκε 
να υποβάλει την παραίτησή του.

Λέτε να είναι η εξαίρεση; Οχι βέβαια. Εξαιρετικό μπορεί να τον 
πει κανείς μόνο για την ηλιθιότητά του να χρησιμοποιεί το Ιντερνετ 
γι' αυτόν το σκοπό. Ισως φταίει η αλαζονεία της εξουσίας.

Φασισταριά
Οι κροάτες χούλιγκαν στις κερκίδες χαιρετούσαν ναζιστικά 

όταν ο τερματοφύλακας της Αργεντινής έκανε γκάφα και δέχτηκε 
γκολ. Ο Λούκα Μόντριτς τους ανταπέδωσε το ναζιστικό χαιρε-
τισμό. Ο Βίντα και ο Βουκόγιεβιτς, μετά τη νίκη επί της Ρωσίας, 
φώναζαν στα αποδυτήρια το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία», 
σύνθημα των ουκρανών ναζί της UPA στη διάρκεια της ναζιστικής 
εισβολής στη Σοβιετική Ενωση. Ο Λόβρεν και άλλοι παίχτες της 
Κροατίας τραγουδούσαν τραγούδια της «Ουστάσα», της εθνικο-
φασιστικής κροατικής οργάνωσης που συνεργάστηκε με τους ναζί 
κατακτητές. Κι όταν γύρισαν στην Κροατία και τους ετοίμασαν 
υποδοχή, ο πρώτος ρόλος είχε δοθεί στον απροκάλυπτο φασίστα 
τραγουδιστή Μάρκο Πέτροβιτς Τόμπσον, που τραγούδησε όλο το 
ρεπερτόριο των Ουστάσι, συν τα σύγχρονα εθνικιστικά τραγούδια, 
μεταξύ των οποίων κι ένα που ξεκινά με το ναζιστικό χαιρετισμό 
(Ζιγκ χάιλ, Ζήτω η νίκη) στα κροατικά.

ΥΓ. Η FIFA τιμώρησε με πρόστιμο τους δυο ποδοσφαιριστές 
της Εθνικής Ελβετίας που σχημάτισαν με τα χέρια τους τον αε-
τό, σε ένδειξη της αλβανικής καταγωγής τους. Τον Μόντριτς, που 
χαιρετούσε ναζιστικά, όχι μόνο δεν τον τιμώρησαν, αλλά τον 
επιβράβευσαν με τη χρυσή μπάλα ως τον καλύτερο παίχτη του 
Μουντιάλ. Βλέπετε, ο Μόντριτς παίζει στη «Ρεάλ» κι έχει πίσω του 
δυνατούς χορηγούς.

Τον πάνε για «τελείωμα»;
Ο πρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής, ο… αγαπη-

μένος μας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της 
Μπούντεσταγκ να ερευνήσουν αν ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ 
Ζεεχόφερ χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του υπουργείου του για 
προεκλογικούς σκοπούς του κόμματός του, της Χριστιανοκοινωνι-
κής Ενωσης της Βαυαρίας (CSU). Διότι, όπως εξήγησε ο Σόιμπλε, 
ο Ζεεχόφερ παρουσίασε το περιβόητο Σχέδιο για το Ασυλο και 
τους Πρόσφυγες πρώτα στο CSU και αργότερα στην κυβέρνηση.

Πόσο συνηθισμένο είναι ο πρόεδρος της Βουλής, που προέρ-
χεται από την πλειοψηφία, να διατάσσει έρευνα σε βάρος ενός 
υπουργού της πλειοψηφίας; Αστεία πράγματα. Αν επρόκειτο για 
οποιονδήποτε άλλο υπουργό που έκανε μια τέτοια «κασκαρίκα», ο 
Σόιμπλε θα έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Και θα έκλεινε το ζήτημα 
χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία, αν επέμεναν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης. Ο Ζεεχόφερ, όμως, είναι αυτός που τόλμησε να 
σηκώσει κεφάλι στη Μέρκελ, να της στείλει ακόμα και τελεσίγρα-
φο, απειλώντας την κυβέρνηση με πτώση. Φαίνεται, λοιπόν, πως 
ήρθε ο καιρός να πάρει την άγουσα προς την πολιτική αποστρα-
τεία και ο Σόιμπλε είναι ο άνθρωπος που θα τον «τελειώσει». Δη-
μοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 
μέρες παρουσιάζουν την πλειοψηφία των Γερμανών να τάσσεται 
υπέρ της παραίτησης του Ζεεχόφερ, ενώ τα άλλα δύο ηγετικά 
στελέχη του κόμματός του, ο Ζέντερ και ο Ντόμπριν δε θέλουν 
να τον βλέπουν ούτε ζωγραφιστό. Μένει να δούμε αν ο ακροδεξι-
ός Ζεεχόφερ θ' ακολουθήσει τους σοσιαλδημοκράτες Σουλτς και 
Γκάμπριελ, που τους «τελείωσε» πολιτικά το κόμμα τους.

Τρεκλίζει η κυβέρνηση Μέι από 
το σεισμό του Brexit

Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκεται 
η κυβέρνηση Μέι στη Βρετανία. Το 

Brexit έχει προκαλέσει θύελλα στη συντη-
ρητική κυβέρνηση των Τόρηδων που έχουν 
χωριστεί σε φιλοευρωπαϊστές και οπαδούς 
του σκληρού Brexit κι έχουν πάρει θέσεις 
μάχης. Οι τελευταίοι κατόρθωσαν να απο-
τρέψουν εντελώς οριακά (με ψήφους 307 
κατά έναντι 301 υπέρ) μία τροπολογία που 
κατέθεσαν οι φιλοευρωπαϊστές, η οποία 
υποστηρίχτηκε και από το Εργατικό Κόμ-
μα, σύμφωνα με την οποία η Βρετανία θα 
υποχρεωνόταν να παραμείνει στην τελω-
νειακή ένωση με την ΕΕ σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί συμφωνία για ελεύθερο 
εμπόριο μέχρι τις 21 Γενάρη του 2019. 

Ο βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι η Μέι 
απείλησε τους «αντάρτες» του κυβερνώ-
ντος κόμματος, που θέλουν την παραμονή 
στη ΕΕ, με εκλογές αν δεν ψηφίσουν τις 
τροπολογίες με τις οποίες η ίδια ενέδωσε 
στις απαιτήσεις των υποστηρικτών του 
σκληρού Brexit. Από τις τέσσερις τροπο-
λογίες τους στο νομοσχέδιο για τα τελω-
νεία, κυριότερη ήταν η τροπολογία που 
προέβλεπε την κατάργηση είσπραξης από 

τη Βρετανία δασμών για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση μετά το Brexit, αν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία στο τελωνειακό ζήτημα. Αυτό 
της κόστισε άλλη μία παραίτηση (μετά τις 
πρόσφατες παραιτήσεις του υπουργού 
Εξωτερικών και του υπουργού Brexit). Αυτή 
τη φορά ήταν ο υπουργός Αμυντικών Προ-
μηθειών, Γκούτο Μπεμπ, που καταψήφισε 
την τροπολογία και παραιτήθηκε μετά από 
την υπερψήφισή της από τη Βουλή με 305 
ψήφους υπέρ και 302 κατά.

Οι φιλοευρωπαϊστές του κυβερνώντος 
κόμματος κέρδισαν μία μικρότερης σημα-
σίας μάχη, ταπεινώνοντας τη Μέι, αφού 
με την τροπολογία που πέρασαν (κι αυτή 
οριακά, με ψήφους 305 υπέρ έναντι 301 
κατά), η Βρετανία θα οδηγηθεί στην πα-
ραμονή κάτω από τους κανονισμούς της 
ΕΕ στο ζήτημα των φαρμάκων (Brexit a la 
cart, δηλαδή!).

Από τη μεριά τους οι καπιταλιστές είναι 
ξεκάθαροι ότι δε θα επιτρέψουν σε καμία 
κυβέρνηση να βάλει σε κίνδυνο το ελεύ-
θερο εμπόριο με την ΕΕ. Η γενική γραμ-
ματέας του Βρετανικού Συνδέσμου Βιομη-
χάνων CBI (κάτι αντίστοιχο του ελληνικού 

ΣΕΒ), Κάρολιν Φέιρμπεϊρν, υποστήριξε ότι 
η χώρα βρίσκεται σε σταυροδρόμι κρίσιμο 
για τις επόμενες γενιές και δήλωσε ξεκά-
θαρα: «Οι βιομηχανίες μας είναι κρυστάλλι-
να καθαρές στο ότι χρειαζόμαστε ελεύθερο 
εμπόριο μέσα στην ΕΕ, έτσι ώστε τα αγαθά 
να ταξιδεύουν από την Τουλούζη στο Φίλ-
τον (σ.σ. στην Αγγλία) ή από το Αμβούργο 
στο Μπρόουτον (σ.σ. στην Ουαλία) χωρίς 
καθυστέρηση ή έξτρα κόστος». Δεν παρέ-
λειψε δε να καλωσορίσει τις προτάσεις 
της βρετανικής κυβέρνησης για ελεύθερο 
εμπόριο με την ΕΕ.

Οσο περνά ο καιρός τόσο τα πράγματα 
θα ζορίζουν για την Μέι που θα πρέπει να 
συνάψει συμφωνία που να μην ανατρέπει 
εκ βάθρων την υφιστάμενη κατάσταση. Το 
Brexit θα είναι περισσότερο στα χαρτιά, 
μιας και το βρετανικό κεφάλαιο δε φαίνε-
ται να θέλει αυτή τη στιγμή να χοντρύνει 
το παιχνίδι με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. 
Αυτό φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον, 
μιας και η αστάθεια που επικρατεί στην 
παγκόσμια οικονομία και οι αντιθέσεις με-
ταξύ των ιμπεριαλιστικών χωρών μπορούν 
να ανατρέψουν κάθε πρόγνωση.

Νικαράγουα

Δεν κοπάζουν οι συγκρούσεις
Δεν έχουν τελειωμό οι 

συγκρούσεις στη Νικα-
ράγουα, με τους νεκρούς να 
έχουν φτάσει τους 280 και 
τους τραυματίες τους 2.000 
στο τελευταίο τρίμηνο των 
συνεχών διαδηλώσεων και συ-
γκρούσεων που ξεκίνησαν τον 
περασμένο Απρίλη. Σε μία από 
τις σφοδρότερες συγκρούσεις 
των τελευταίων μηνών εξελί-
χτηκε η καταστολή φοιτητών 
του πανεπιστημίου της πρω-
τεύουσας (Μανάγκουα) από 
φιλοκυβερνητικές πολιτοφυ-
λακές την προηγούμενη Πα-
ρασκευή, με αποτέλεσμα να 
πεθάνουν δύο φοιτητές όταν 
δέχτηκαν πυροβολισμούς απ’ 
έξω, στην καθολική εκκλησία 
όπου αναζήτησαν καταφύγιο.

Αν και ο «αριστερός» πρόε-
δρος Ντανιέλ Ορτέγα (με την 
μακρά ιστορία που κουβαλάει 
ως ηγέτης των Σαντινίστας, 
που νίκησαν τη δικτατορία 
του Σομόζα, για να κυβερ-
νήσουν από το 1979 μέχρι το 
1990 ασκώντας ρεφορμιστική 
σοσιαλδημοκρατική πολιτική 
με μαρξίζουσες αναφορές) 
αναγκάστηκε να πάρει πίσω το 
αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο 
που προέβλεπε μειώσεις συ-
ντάξεων και αυξήσεις εισφο-
ρών, για να κοπάσει τη λαϊκή 
αγανάκτηση, αυτή δεν κόπασε. 
Μέχρι και πρώην υποστηρικτές 
του τον κατηγορούν, όπως ο 
75χρονος εμβληματικός τρα-
γουδιστής του κινήματος των 
Σαντινίστας, Κάρλος Γοδόι, 
που κάλεσε με ανοιχτή επιστο-
λή τον Ορτέγα να σταματήσει 
την καταστολή των διαδηλω-

τών, χαρακτηρίζοντάς την 
βαρβαρότητα και γενοκτονία!

Οι αντικυβερνητικοί διαδη-
λωτές ζητούν την παραίτηση 
Ορτέγα. Σίγουρα μέσα σ’ αυ-
τούς θα είναι και δεξιά στοι-
χεία, όμως αυτό δεν αναιρεί 

το γεγονός ότι ο Ορτέγα έχει 
χάσει την παλιά του αίγλη μέ-
σα στο λαό, παρά το γεγονός 
ότι κατάφερε να κερδίσει τρεις 
εκλογικές μάχες από το 2007. 

Η ρεφορμιστική πολιτική, 
με την οποία το αστικό καθε-

στώς δίνει μερικά ψίχουλα για 
να αποτρέψει επαναστατικές 
καταστάσεις στο λαό, έχει πε-
ράσει ανεπιστρεπτί. Οι λαϊκές 
αντιστάσεις έχουν υποχωρή-
σει ως αποτέλεσμα της κατάρ-
ρευσης του «σοσιαλιστικού» 
μοντέλου παγκόσμια (που για 
χρόνια πλασαρόταν σαν τέ-
τοιο, αν και ήταν καθαρά κρα-
τικο-καπιταλιστικό), γι’ αυτό 
και ο Ορτέγα είχε το θράσος 
να στείλει στρατό στο Ιράκ στο 
πλευρό των Αμερικάνων και 
να βάλει στη θέση του υπουρ-
γού Βιομηχανίας τον πρώην 
διευθυντή της Texaco στην 
Ουρουγουάη ή να στηρίξει το 
αντιπεριβαλλοντικό έργο ενός 
δισεκατομμυριούχου κινέζου 
καπιταλιστή! Ομως τώρα τα 
πράγματα σκουραίνουν και 
δύσκολα θα τη γλιτώσει χωρίς 
να στιγματιστεί εφαρμόζοντας 
την πιο άγρια καταστολή.

Στη γερμανική πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί 
τις τελευταίες μέρες το ζήτημα του Σάμι Α. Κατη-
γορούνταν για σωματοφύλακας του Οσάμα μπιν 
Λάντεν, όμως η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της 
Γερμανίας (που ξέρουμε από τι «μαύρα σκυλιά» 
αποτελείται) έβαλε την υπόθεσή του στο αρχείο 
από το 2007, λόγω έλλειψης στοιχείων. Ζητήθηκε 
η έκδοσή του στην Τυνησία κι αυτός προσέφυγε 
στο αρμόδιο δικαστήριο της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, όπου κατοικούσε.

Μόλις μαθεύτηκε ότι το δικαστήριο θα απέρρι-
πτε το αίτημα έκδοσης, μπάτσοι όρμησαν και τον 
συνέλαβαν στις τρεις τη νύχτα. Οταν τους είπε ότι 
το δικαστήριο έχει απαγορεύσει την έκδοσή του, 
του απάντησαν ότι η εντολή έρχεται από ψηλά και 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν του επέτρεψαν να 

επικοινωνήσει ούτε με τη συνήγορό του. Τον οδή-
γησαν στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και μπή-
καν μαζί του σ' ένα αεροπλάνο που απογειώθηκε 
στις 6:45. Τον παρέδωσαν στις τυνησιακές αρχές 
και με το ίδιο αεροπλάνο επέστρεψαν στη Γερμα-
νία. Μία ώρα και ένα τέταρτο μετά την απογείωση 
του αεροπλάνου από το Ντίσελντορφ, επιδόθηκε 
στη δικηγόρο του Σάμι Α., στην Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων και 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών η απόφαση του δικα-
στηρίου που απαγορεύει την έκδοση.

Ξέσπασε σάλος. Οχι, δεν έπιασε καμιά δημο-
κρατική ευαισθησία τους γερμανούς αστούς. Στην 
υπόθεση είναι αναμεμιγμένος ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Ζεεχόφερ και ψάχνουν έναν ακόμα λόγο για 
να τον «σουτάρουν» από την κυβέρνηση Μέρκελ.

Δεν τους έπιασε δημοκρατική ευαισθησία
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Οι σιωνιστές απειλούν ξανά με πόλεμο τη Γάζα
Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 

έδωσαν οι σιωνιστές στη Χαμάς, 
για να σταματήσει τις εμπρηστικές 
επιθέσεις σε ισραηλινό έδαφος με 
χαρταετούς και μπαλόνια από τη Γά-
ζα, αλλιώς θα κηρύξουν τον πόλεμο 
στον παλαιστινιακό λαό και την Αντί-
σταση. Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία 
έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνά-
μεις του Ισραήλ να προετοιμαστούν 
για ενδεχόμενη εισβολή στη Γάζα, αν 
οι πτήσεις εμπρηστικών χαρταετών 
συνεχιστούν μετά το πέρας της προ-
θεσμίας που έχει δώσει στη Χαμάς, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλι-
νού τηλεοπτικού σταθμού «Κανάλι 
10», που αναπαρήγαγαν και οι Times 
of Israel.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι σιωνι-
στές έστειλαν το μήνυμα με τις απαι-
τήσεις τους κατευθείαν στη Χαμάς, 
μέσω των μυστικών υπηρεσιών της 
Αιγύπτου, ενώ η ηγεσία της Χαμάς 
έκανε δεκτή την απαίτηση του Ισραήλ 
διαμηνύοντας ότι θα σταματήσει τις 
ομάδες που εξαπολύουν τις εμπρη-
στικές επιθέσεις ενάντια στο Ισραήλ. 
Το ρεπορτάζ του «Καναλιού 10» ήρθε 
λίγες μόλις μέρες μετά την απόφαση 
της ισραηλινής Κνεσέτ να αφαιρέσει 
από τον πρωθυπουργό και τον υπουρ-
γό Πολέμου του Ισραήλ τη δυνατότη-
τα να κηρύσσουν πόλεμο. Με βάση 
αυτή την απόφαση, υπεύθυνο για την 
κήρυξη πολέμου είναι ένα Συμβού-
λιο Ασφαλείας που απαρτίζεται από 
αρκετούς κυβερνητικούς αξιωματού-
χους, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί 
Εξωτερικών και Οικονομικών. 

Τους τελευταίους μήνες, οι σιω-
νιστές έχουν υποστεί μεγάλο οικο-
νομικό πλήγμα από τις εμπρηστικές 

επιθέσεις με χαρταετούς. Χιλιάδες 
στρέμματα δάσους και αγροτικής γης 
έχουν καεί, ενώ οι επιθέσεις με ρου-
κέτες και όλμους από την Αντίσταση 
εναντίον των ισραηλινών εποικισμών 
κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη 
Γάζα συντηρούν μια κατάσταση μό-
νιμης έντασης, που προκαλεί εκνευ-
ρισμό και αμηχανία στους σιωνιστές. 
Σύμφωνα με τους Times of Israel, η 
ένταση τον τελευταίο καιρό στην 
περιοχή έχει φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα από το τέλος της σιωνιστικής 
εισβολής στη Γάζα το καλοκαίρι του 
2014, κυρίως λόγω των διαδηλώσεων 
στο πλαίσιο της «Μέρας της Επιστρο-
φής».

Το Σάββατο 14 Ιούλη, η ισραηλινή 
162η ταξιαρχία αρμάτων μάχης διε-
ξήγαγε άσκηση προσομοίωσης επί-
θεσης στη Λωρίδα της Γάζας με κα-
τάληξη την κατάληψη της πόλης της 
Γάζας. Παρόλο που ο εκπρόσωπος 
του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η 

άσκηση δε σχετίζεται με τις τελευταί-
ες εξελίξεις, το μήνυμα των σιωνιστών 
προς την Αντίσταση είναι ξεκάθαρο. 
Το σχέδιο για μια ακόμα εισβολή στη 
Γάζα βρίσκεται πάντα στο τραπέζι. 
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει απόφαση 
άμεσης εφαρμογής του (δεν είναι και 
τόσο εύκολο), οι σχετικές διαρροές 
χρησιμοποιούνται ως αποτρεπτικό 
μέσο, στο πλαίσιο ενός ψυχολογικού 
πολέμου κατά του παλαιστινιακού 
λαού. Λίγες μέρες μετά, την Τρίτη 17 
Ιούλη, ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τη 
μεραρχία του ισραηλινού στρατού 
που είναι υπεύθυνη για τη Γάζα. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης δήλωσε 
ότι το Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει μια 
νέα στρατιωτική εκστρατεία, κατά την 
οποία υπάρχει ανταλλαγή πυρών, ενώ 
δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός εί-
ναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.

Οι «Γιοι του Ζουάρι», η ομάδα των 
παλαιστίνιων νεολαίων που εξαπολύει 
τις επιθέσεις με τους εμπρηστικούς 

χαρταετούς εναντίον του Ισραήλ, 
ανακοίνωσε την Τετάρτη 18 Ιούλη ότι 
ο αριθμός των επιθέσεων αυτού του 
είδους εναντίον των σιωνιστών θα 
αυξηθεί ως απάντηση στην ισραηλι-
νή πολιορκία της Γάζας. Η ομάδα, που 
πήρε το όνομά της από τον μηχανικό 
αεροναυπηγικής Μοχάμεντ Ζουάρι 
των Ταξιαρχιών Ιζεντίν Αλ Κασάμ, 
ένοπλου σκέλους της Χαμάς, που δο-
λοφονήθηκε από τους σιωνιστές στις 
15 Δεκέμβρη του 2016 στην Τυνησία, 
δήλωσε ότι τα δημοσιεύματα στα 
ισραηλινά Μέσα, που εμφανίζουν τη 
Χαμάς να έχει δεσμευτεί στους σιω-
νιστές ότι θα σταματήσει αυτού του 
είδους τις επιθέσεις, δεν ισχύουν και 
ότι η Χαμάς δε θα στραφεί ενάντια 
στον παλαιστινιακό λαό που διαδη-
λώνει.

Ο γνωστός φασίστας υπουργός 
Παιδείας του Ισραήλ Ναφταλί Μπε-
νέτ δήλωσε, σύμφωνα με το ισραηλι-
νό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ynet 
Net News, αναφερόμενος στους 
εμπρηστικούς χαρταετούς από τη 
Γάζα: «Δεν υπάρχει νομικό κώλυμα. 
Γιατί βομβαρδίζουμε δίπλα σε αυτούς 
που τους πετούν και όχι κατευθείαν 
πάνω τους; Δεν έχουν καμιά διαφορά 
από τους κανονικούς τρομοκράτες». 
Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού 
Γκάντι Εϊσενκοτ απάντησε ότι μια τέ-
τοια πράξη θα ήταν «ανήθικη», καθώς 
πρόκειται για παιδιά. Λίγες ώρες με-
τά από αυτές τις δηλώσεις, το Σάβ-
βατο 14 Ιούλη, ισραηλινά μαχητικά 
αεροσκάφη βομβάρδισαν το πάρκο 
Αλ Κατίμπα στη Γάζα σκοτώνοντας 
δύο παλαιστίνιους έφηβους, 15 και 
16 χρόνων, την ώρα που έπαιζαν και 
τραυματίζοντας άλλους δεκαπέντε, 

ενώ κατέστρεψαν ένα ασθενοφόρο 
και προκάλεσαν ζημιές σε άλλα εννιά.

Τις τελευταίες μέρες οι σιωνιστές 
έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες 
αεροπορικές επιθέσεις εναντίον 
ομάδων νεολαίων που πετούν εμπρη-
στικούς χαρταετούς προς το Ισραήλ, 
ενώ η Αντίσταση δεν έμεινε απαθής 
απέναντι στην αυξανόμενη ισραηλι-
νή επιθετικότητα. Από το Σάββατο και 
μετά εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες 
και όλμους από τη Γάζα προς το Ισρα-
ήλ, έχοντας θέσει τις ισραηλινές περι-
οχές δίπλα στα σύνορα σε εμπόλεμη 
κατάσταση και το αντιπυραυλικό σύ-
στημα του Ισραήλ, «Σιδηρούς Θόλος» 
σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι σι-
ωνιστές απειλούν την Αντίσταση και 
τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας με 
πόλεμο. Μέχρι τώρα, όμως, έχουν 
αποδειχτεί εξαιρετικά απρόθυμοι 
να τον εξαπολύσουν, ειδικά μετά το 
φιάσκο της εισβολής στη Γάζα το κα-
λοκαίρι του 2014. Τότε δεν πέτυχαν 
κανέναν από τους διακηρυγμένους 
στόχους τους. Ούτε τον παλαιστινια-
κό λαό λύγισαν, ούτε την Αντίσταση 
συνέτριψαν, ούτε τη Χαμάς οδήγη-
σαν σε πολιτική ήττα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η Αντίσταση συνέχισε να 
εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ 
μέχρι και το τελευταίο λεπτό πριν από 
την συμφωνημένη ώρα κατάπαυσης 
των εχθροπραξιών. Τα δεδομένα δεν 
έχουν αλλάξει προς όφελος των σι-
ωνιστών κι αυτό το γνωρίζουν καλά 
οι ίδιοι, γι’ αυτό και εξακολουθούν να 
είναι εξαιρετικά απρόθυμοι για μια 
τέτοια περιπέτεια, με απρόβλεπτο γι’ 
αυτούς τέλος για μια ακόμα φορά.

Μια ακόμα απεργία 
υπενθυμίζει την ανάγκη 
αντίστασης στα σύγχρονα 
κάτεργα του καπιταλισμού

Τη μέρα των μεγάλων εκπτώσεων της Amazon (Amazon 
Prime Day) διάλεξαν χιλιάδες εργαζόμενοι σε Ισπανία και 
Γερμανία για να διαμαρτυρηθούν για το ξεζούμισμα που 
υφίστανται και τις εξευτελιστικές αυξήσεις (της τάξης του 
1%) που τους… παρέχει η εταιρία. Η Amazon Prime Day είναι 
για την Amazon κάτι σαν την Black Friday. Υπόσχεται φθηνό-
τερες και γρηγορότερες (εντός 24 ωρών) παραδόσεις των 
προϊόντων που μεταφέρει, ξεζουμίζοντας φυσικά ανάλογα 
το προσωπικό της. Αυτό το ξεζούμισμα της φέρνει τεράστια 
κέρδη, πάνω από 2 δισ. δολάρια μόνο μέσα σε μία μέρα! 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Amazon έχει βρεθεί στο στό-
χαστρο των εργατών. Η εταιρία είναι πρότυπο εφαρμογής με-
σαιωνικών πολιτικών (βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/831/
Διεθνή/24365.Απεργίες-στη-«γη-της-επαγγελίας»-1 και http://
www.eksegersi.gr/issue/950/Διεθνή/30169.Η-αποθέωση-
του-«μερικού-εργαλείου»), όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι 
που υποχρεώνει να φορούν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες 
της, προκειμένου να παρακολουθεί με ακρίβεια πού τοποθε-
τούν τα χέρια τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και 
να τους «καθοδηγεί» ή να μετρά τα χιλιόμετρα που αναγκάζο-
νται να περπατήσουν στις βραδινές βάρδιες κάποιοι εργάτες 
για να καλύψουν τον καταιγισμό των παραγγελιών (μία ανά 33 
δευτερόλεπτα κατέγραψε έρευνα του BBC το 2013).

Στις απεργίες που έγιναν κατέβηκαν αρκετοί εργαζόμε-
νοι στις αποθήκες τόσο της Ισπανίας όσο και της Γερμανίας, 
όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να βάλει φρένο στον ερ-
γασιακό μεσαίωνα και τη μετατροπή του εργάτη σε μερικό 
εργαλείο. Αν δεν αναπτυχθεί ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
με μαζική στήριξη από τους εργάτες, κανείς δε μπορεί να 
περιμένει από τη σημερινή συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
να δώσει λύση στα προβλήματα των εργατών.

«Οι σχέσεις μας με τη 
Ρωσία ΠΟΤΕ δεν ήταν 

χειρότερες, χάρη στην ανοησία 
και τη βλακεία των ΗΠΑ τόσα 
χρόνια, και τώρα άρχισε το Κυ-
νήγι Μαγισσών». Με αυτά τα 
λόγια απάντησε ο Τραμπ -από 
το αγαπημένο του Twitter- στις 
κατηγορίες για «προδοσία», 
που του αποδόθηκαν μετά 
από τη συνάντησή του με τον 
Πούτιν στο Ελσίνκι. Ποια ήταν 
η «προδοσία»; Οτι αποδέχτηκε 
τις κατηγορηματικές διαβεβαι-
ώσεις του Πούτιν ότι η Ρωσία 
δεν αναμίχθηκε στις αμερικά-
νικες εκλογές!

Η γελοιοποίηση του Τραμπ 
ξεπέρασε κάθε όριο. Πήγε στο 
Ελσίνκι, αφού προηγουμένως 
προκάλεσε ένα μπάχαλο στη 
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, 
με επιθέσεις κατά της Γερμανί-
ας (μετά το τέλος της Συνόδου 
δήλωσε ότι όλα πήγαν… φίνα 
και πως χάρη σ’ αυτόν το ΝΑ-
ΤΟ βγήκε πιο δυνατό!) και μετά 
ένα ακόμα μεγαλύτερο μπάχα-

λο στη Βρετανία, όπου έδωσε 
το χρίσμα του «καταλληλότε-
ρου πρωθυπουργού» στον πα-
ραιτηθέντα από το υπουργείο 
Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον 
(φέρνοντας τη Μέι στα πρό-
θυρα εμφράγματος), ενώ δε 
δίστασε να σπάσει το πρωτό-
κολλο, δηλώνοντας ότι είδε τη 
βασίλισσα… προβληματισμένη 
για το μαλακό Brexit που προω-
θεί η κυβέρνηση (ως γνωστόν, η 
βασίλισσα δεν ασκεί πολιτική). 
Είχε φροντίσει παράλληλα να 
δημιουργήσει ένα αρνητικό κλί-

μα για τη Ρωσία, περνώντας την 
«γενεές δεκατέσσερις» (στην 
ομιλία του προς το Εθνος, στα 
τέλη του περασμένου Γενάρη, 
την είχε χαρακτηρίσει αντα-
γωνιστή που προκαλεί τα συμ-
φέροντα, την οικονομία, και 
τις αμερικάνικες αξίες). Κι ενώ 
δήλωνε ότι δεν έχει και πολλές 
προσδοκίες, όλα άλλαξαν με-
τά τη δίωρη συνάντησή του με 
τον Πούτιν. «Οι σχέσεις μας δεν 
ήταν ποτέ χειρότερες από σήμε-
ρα. Ωστόσο, αυτό άλλαξε, εδώ 
και περίπου τέσσερις ώρες», 

δήλωσε στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε με τον Πούτιν 
μετά από τη συνάντηση!

Η πιο χοντρή γελοιοποίηση 
του Τραμπ αφορούσε το ζήτη-
μα της ανάμιξης της Ρωσίας 
στις αμερικάνικες εκλογές, για 
την οποία έχει γίνει τόσος ντό-
ρος στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε 
πως ο Πούτιν τον διαβεβαίωσε 
ότι δεν υπάρχει ρωσική ανάμιξη 
(λες και υπήρχε περίπτωση να 
του πει κάτι διαφορετικό!), ενώ 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
γιατί πιστεύει τις διαβεβαιώ-
σεις του ρώσου προέδρου και 
όχι τα στοιχεία των αμερικά-
νικων μυστικών υπηρεσιών, 
απάντησε αναφερόμενος στο 
πόσο καλή ήταν η εκλογική δι-
αδικασία από την οποία βγήκε 
πρόεδρος και αναρωτήθηκε 
πού εξαφανίστηκαν τα 33.000 
e-mail της Χίλαρι Κλίντον!

Παρακολουθώντας τη συ-
νέντευξη Τύπου των δύο προ-
έδρων, ακόμα και ο πιο φανα-

Πίσω από τη γελοιοποίηση του Τραμπ στη συνάντηση με τον Πούτιν

Οι αντιθέσεις παραμένουν παρά 
το «κουκούλωμα»
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Προεκλογικός σανός
Δεν ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα προκηρύξει εκλογές 

μέσα στο κατακαλόκαιρο, ποντάροντας στη σύντομη 
προεκλογική περίοδο και στο έτσι κι αλλιώς χαλαρό 
κλίμα (σε συνδυασμό με την παραμύθα περί εξόδου 
από τα Μνημόνια), ή αν θα πάει για την άνοιξη του 
2019 μαζί με ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές.

Δεν ξέρουμε αν στις 20 Αυγούστου θα πάει 
στο Καστελλόριζο για να κηρύξει το τέλος των 
Μνημονίων, όπως φημολογείται, ή θα κάνει διάγγελμα 
από το Μαξίμου. 

Δεν ξέρουμε αν ετοιμάζει και εκδήλωση στην 
Πνύκα, στην οποία επιδιώκει να έχει τουλάχιστον τον 
Μακρόν (με μια παραγγελία φρεγατών ρυθμίζεται 
αυτό).

Εκείνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η προεκλογική 
περίοδος έχει ήδη εγκαινιαστεί και μένει να μάθουμε 
μόνο το πόσο θα διαρκέσει. Ο,τι λέγεται και ό,τι 
αποφασίζεται από κυβερνητικής πλευράς, μετά 
το τελευταίο μνημονιακό πολυνομοσχέδιο, έχει 
προεκλογικό άρωμα. Αν δεν προκηρύξει εκλογές, οι 
εξαγγελίες θα γίνουν από τη ΔΕΘ, αν προκηρύξει 
εκλογές, θα γίνουν από τα προεκλογικά μπαλκόνια, το 
ίδιο κάνει.

Εδώ ο Τσίπρας συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και… ζήτησε 
τη γνώμη της για τα… φιλολαϊκά μέτρα που θα 
εξαγγείλει. Τους «άπλωσε», λέει, ένα πακέτο 700 
εκατ. ευρώ και τους ζήτησε να του υποδείξουν πώς θα 
το μοιράσει. Ολο αυτό το πολιτικό σόου έγινε, βέβαια, 
μόνο και μόνο για να διαρρεύσει προς τα ΜΜΕ ότι 
η κυβέρνηση σχεδιάζει φοροαπαλλαγές, κοινωνικό 
μέρισμα στα τέλη του χρόνου, αύξηση του κατώτατου 
μισθού και πολλά άλλα, που συμποσούνται στα 700 
εκατ. ευρώ.

Χάντρες και καθρεφτάκια σε ιθαγενείς, θα πείτε. 
Και θα 'χετε δίκιο. Ακόμα και στα πιο σκληρά 
μνημονιακά χρόνια, τότε που τα μέτρα χτυπούσαν 
κατά κύματα τον ελληνικό λαό, οι κυβερνήσεις 
έψαχναν κάτι για να πιαστούν. Πότε ήταν ο ΦΠΑ 
στα σουβλάκια και τους φραπέδες, πότε ήταν 
το «κοινωνικό μέρισμα», πότε ήταν ο ΕΝΦΙΑ, 
όλο και κάτι έβρισκαν μπας και καταφέρουν να 
παραμυθιάσουν τον κόσμο. Τώρα που η κινεζοποίηση 
έχει ολοκληρωθεί, ψάχνουν το περιθώριο για κάποιες 
πενταροδεκάρες (π.χ. ένα ευρώ την ημέρα στο 
κατώτατο μεροκάματο), που θα τις «πουλήσουν» σαν 
«επιστροφή στην κανονικότητα».

Το χειρότερο για τους εργαζόμενους δεν 
είναι η αντιμετώπισή τους σαν ιθαγενείς που θα 
εντυπωσιαστούν με χάντρες και καθρεφτάκια. Το 
χειρότερο είναι πως όλοι αυτοί οι ψηφοθηρικοί 
σχεδιασμοί γίνονται ποντάροντας στην ήττα, την 
απογοήτευση, την αποστράτευση.

Ενα εργατικό κίνημα που αγωνίζεται, σε 
οικονομίστικη βάση έστω, ποντάρει κυρίως στη 
δύναμη του αγώνα του. Η οποία μπορεί και άμεσες 
κατακτήσεις να φέρει και στο πολιτικό πεδίο να 
επιδράσει, εξαναγκάζοντας κυβερνήσεις και 
πολιτικά κόμματα να αποδεχτούν αναγκαστικά και να 
ικανοποιήσουν κάποια από τα αιτήματά του.

Ενα εργατικό κίνημα ηττημένο, απογοητευμένο 
και «αραγμένο» μετατρέπεται σε προεκλογικό 
άθυρμα των αστικών κομμάτων που κινούνται με 
ψυχρή λογική: «Πάρτε ό,τι σας δίνουμε και ψηφίστε 
μας». Σε κάποιους αυτό μπορεί να πιάσει. Κάποιους 
άλλους μπορεί να τους εξοργίσει και να ρίξουν ψήφο 
«τιμωρίας». 'Η και να απόσχουν αηδιασμένοι.

Μολονότι οι διαφορετικές πολιτικές συμπεριφορές 
πρέπει να εκτιμηθούν διαφορετικά, το βασικό 
ζητούμενο παραμένει: εργατικό κίνημα που να μπορεί 
να διεκδικήσει και όχι να περιμένει ελεημοσύνη.

στο ψαχνό

Ειδήσεις
Ρωτήθηκε ο Στ. Θεοδωράκης για τις 

φήμες που τον φέρουν υποψήφιο δήμαρ-
χο Αθήνας είτε με τη ΝΔ είτε με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και απάντησε (με το επιτηδευμένο 
χαλαρό ύφος του): «Και γιατί όχι και με 
τους δύο; Αστειεύομαι. Αν πάντως ήθελα 
να διεκδικήσω κάποια Δημαρχία δεν θα 
αναζητούσα χρίσμα δεξιά ή αριστερά. Η 
κομματική στήριξη στην αυτοδιοίκηση και 
δη των κομμάτων εξουσίας είναι μπελάς, 
δεν είναι ατού. Ο κόσμος λέει “έλεος, όχι 
άλλος κομματισμός“». Δε διέψευσε το εν-
δεχόμενο να είναι υποψήφιος. Και έδωσε 
την είδηση: θα είναι… ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος. Τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ -φυσικά- θα 
υποστηρίξει. Μόνο όταν ο δημοσιογρά-
φος επανήλθε, απάντησε μ' ένα μασημένο 
«δεν θα είμαι [υποψήφιος], γιατί εκτός των 
άλλων έχουμε πολλή δουλειά στο Ποτάμι», 
με στόχο «να είμαστε δυνατοί στην επό-
μενη Βουλή»!

Καβαλημένο καλάμι
Το ότι ο Τσακαλώτος είναι καβαλημένο 

καλάμι φαίνεται σε κάθε ομιλία του (ιδιαί-
τερα στη Βουλή). Καμιά φορά, όμως, και 
κάτι τέτοιοι τύποι αναγκάζονται να ξεκα-
βαλήσουν, όταν συνειδητοποιούν ότι κάνει 
κακό στην εικόνα τους. Τότε αφήνουν στην 
άκρη την ψευτομαγκιά. Οταν ο Τσακαλώ-
τος συνειδητοποίησε ότι η συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία του Δημοσίου έχει τη 
δυνατότητα να μαζεύει μερικές δεκάδες 
στελέχη της έξω από το υπουργείο, να 
κάνουν ένα ψευτο-ντου, να τρώνε ξύλο 
και χημικά από τα ΜΑΤ και μετά ν' αρχί-
ζει τις καταγγελίες (τακτική με την οποία 
κερδοσκοπούσε πολιτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ 
πριν γίνει κυβέρνηση), αναγκάστηκε να 
δεχτεί αντιπροσωπεία τους σε συνάντηση. 
Είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις τέτοιες 
συγκεντρώσεις. Μια φορά μάλιστα, ο Τσα-
καλώτος έστησε τους γραφειοκράτες συν-
δικαλιστές στο ραντεβού που ο ίδιος τους 
είχε δώσει.

Η συνάντηση δεν οδήγησε, φυσικά, σε 
κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε, 
για το άλλο φέρτε μας προτάσεις, τα κα-

θιερωμένα σε τέτοιες συναντήσεις, δηλα-
δή. Αλλωστε, το διακύβευμα ήταν η ίδια 
η συνάντηση και όχι το περιεχόμενό της. 
Ο Τσακαλώτος προσπάθησε να το παίξει 
βαρύ πεπόνι, όμως στο τέλος έγινε ζου-
ληγμένη ντομάτα Πρεβέζης.

Δίκτυο
«Τα διαχρονικά οφέλη από τη συμμετο-

χή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι αδιαπραγ-
μάτευτα». Ετσι ξεκίνησε άρθρο του στα 
«Νέα» κάποιος Γιώργος Τζογόπουλος, που 
συστήνεται ως επιστημονικός συνεργά-
της στο Begin Sadat Centre of Strategic 
Studies του Ισραήλ και διδάσκων Διεθνών 
Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Αφού βάφτισε αδιαπραγμάτευ-
τα τα οφέλη από τη συμμετοχή της Ελλά-
δας στο ΝΑΤΟ (χωρίς να μπει στον κόπο 
να αιτιολογήσει -σύντομα έστω- το αδι-
απραγμάτευτο), μπαίνει στο ζουμί: «Και 
βέβαια ειδική αναφορά χρειάζεται στη 
συνεχιζόμενη συμβολή της [Συμμαχίας 
του  ΝΑΤΟ] στον περιορισμό της ρωσικής 
επιρροής. Ως μέλος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα 
μπορεί να αντιμετωπίζει πολύ πιο αποτε-
λεσματικά τέτοιες απειλές. Και μόνο που 
η χώρα αναγκάζεται να απελάσει ρώσους 
διπλωμάτες για λόγους εθνικής ασφάλει-
ας, αποτυπώνει τον υπαρκτό κίνδυνο»!

Υπάρχει ρωσική απειλή για την Ελλά-
δα; Ακόμα και την περίοδο του «ψυχρού 
πολέμου» δεν τολμούσαν να το πουν. 
Μιλούσαν για «κομμουνιστικό κίνδυ-
νο». Μετά την πτώση της χούντας, τον 
εξαφάνισαν και αυτόν από το επίσημο 
κρατικό λεξιλόγιο. Τα αμυντικά δόγμα-
τα που κατάστρωσαν όλες οι ελληνικές 
αστικές κυβερνήσεις, δεξιές και σοσι-
αλδημοκρατικές, δεν αναφέρονταν 
στον «από Βορρά κίνδυνο», αλλά στον 
«από Ανατολάς κίνδυνο». Δηλαδή, από 
μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Μετά την 
κατάρρευση του παλιού ανατολικού 
μπλοκ, όλες οι κυβερνήσεις μιλούσαν 
για τις πολύ καλές σχέσεις με τη Ρω-
σία. Μόλις «σκάει» η ιστορία με την 
απέλαση των τεσσάρων ρώσων δι-
πλωματών, εμφανίζονται «αναλυτές» 

έτοιμοι να ρίξουν στην πιάτσα το δόγμα 
της «ρωσικής απειλής». Λες κι αυτή δη-
μιουργήθηκε ξαφνικά και άλλαξε όλα τα 
δεδομένα. Το γεγονός ότι κάποιοι απ' αυ-
τούς τους «αναλυτές» συνεργάζονται (όχι 
αμισθί, ασφαλώς) με σιωνιστικά κέντρα 
προπαγάνδας δεν είναι ασφαλώς τυχαίο. 
Το κατόρθωμα της συγκυβέρνησης των 

Προκαλούν!
Εξι στους δέκα καπιταλιστές εργο-

δότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να 
καλύψουν θέσεις εργασίας. Αυτό ισχυ-
ρίζεται η Ετήσια Διεθνής Ερευνα Ελλει-
ψης Ταλέντου της εταιρίας  Μanpower 
για το 2018. Η έρευνα δεν είναι… έρευ-
να. Δίνουν στους καπιταλιστές ένα 
ερωτηματολόγιο και απλά στατιστικο-
ποιούν τις απαντήσεις που αυτοί δίνουν 
στα ερωτήματα. Στην Ελλάδα, με την 
επίσημη ανεργία σταθερά πάνω από 
20% είναι πραγματικά πρόκληση να 
δηλώνει το 60% των καπιταλιστών ότι 
δεν μπορεί να βρει εργάτες. Κι ακόμα 
πιο προκλητικό είναι να προβάλλονται 
ως βασικοί λόγοι αυτής της αδυναμίας 
εύρεσης εργατών η έλλειψη της απαι-
τούμενης εμπειρίας (27%), η έλλειψη 
τεχνικών δεξιοτήτων (25%) και γενικά 
η έλλειψη υποψηφίων (17%).

Λες και η Ελλάδα είναι γεμάτη από 
τεμπέληδες που δεν τους ενδιαφέρει 
να ψάξουν για δουλειά ή λες και η κα-
πιταλιστική παραγωγή στην Ελλάδα 
βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, 
λες και έχει φτάσει στα πιο υψηλά επί-
πεδα οργάνωσης, αυτοματισμού κτλ., 
ενώ οι έλληνες εργάτες έχουν μείνει 
πίσω από άποψη δεξιοτήτων!

Αυτό το παραμύθι είναι παλιό. Και το 
υποστηρίζουν καπιταλιστές και αστοί 
πολιτικοί, για να προωθήσουν τα διά-
φορα προγράμματα «επαγγελματικής 
κατάρτισης και ειδίκευσης», μέσω των 
οποίων οι καπιταλιστές εξασφαλίζουν 
τζάμπα εργατικό δυναμικό, το οποίο 
δήθεν εκπαιδεύουν.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Τσιπροκαμμένων είναι ότι βάθυνε τόσο πολύ τη στρατηγική συ-
νεργασία με το δολοφονικό σιωνιστικό μόρφωμα, ώστε του έχει 
επιτρέψει να δημιουργήσει και δίκτυο επηρεασμού της «κοινής 
γνώμης» στην Ελλάδα. Κατ' εντολή των Αμερικανών, φυσικά, που 
είναι οι ιθύνοντες νόες πίσω από όλα αυτά.

Φασίστες σε απόγνωση
Μια μέρα μετά το θρίαμβο της εθνικής ποδοσφαίρου της 

Γαλλίας στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ο νεοφασίστας Ματέο Σαλ-
βίνι, υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της νέας ιταλικής 
κυβέρνησης, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του με 
τέσσερα λευκά ιταλάκια που κέρδισαν μετάλλιο σε κάποιο πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων. «Αυτή είναι η δική μου Ιταλία που 
είναι καλύτερη από τη Γαλλία, όπως ακριβώς και το κρασί μας 
είναι καλύτερο από το γαλλικό», έγραψε. Εκανε αντιπαραβολή 
με τους έγχρωμους -στην πλειοψηφία τους- ποδοσφαιριστές της 
γαλλικής ομάδας. 

Αυτού του τύπου ο ρατσισμός δείχνει την απόγνωση των φασι-
στών, καθώς βλέπουν πως στις χώρες της παλιάς αποικιοκρατίας 
δεν μπορείς να στήσεις μια καλή εθνική ομάδα χωρίς έγχρωμους 
παίχτες. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα που αναπτύσσεται στις 
φτωχογειτονιές κι εκεί το προλεταριάτο είναι πλέον σε μεγάλο 
βαθμό αφρικανικής προέλευσης. Είναι και ο σωματότυπος των 
έγχρωμων παικτών που τους βοηθά ν' ανέβουν στο άθλημα, που 
πλέον στηρίζεται περισσότερο στη δύναμη, παρά στην τεχνική. 
Ετσι, οι φασίστες τύπου Σαλβίνι (και τύπου Μιχαλολιάκου, που 
έχει βγάλει όλη τη ναζιστική χολή του ενάντια στον Αντετοκούν-
μπο) θα βρίσκονται μόνιμα σε απόγνωση, καθώς θα βλέπουν το 
«έθνος» να παραληρεί μπροστά στους έγχρωμους παίχτες. 

ΥΓ. Ο Σαλβίνι είναι προς το παρόν τυχερός. Ο Μάριο Μπαλο-
τέλι αποδείχτηκε «λίγος» στη διαχείριση του τεράστιου ταλέντου 
του. Τι θα έκανε ο νεοφασίστας, αν ο Μπαλοτέλι ήταν ο ηγέτης 
της ποδοσφαιρικής Ιταλίας;

Αστοχίες
Σε «αστοχία της αυτόματης διασύνδεσης των Μέσων Κοινω-

νικής Δικτύωσης του Υπουργείου με τα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης του Λιμενικού Σώματος» απέδωσε ο Κουρουμπλής τη 
δημοσίευση του τίτλου από προπαγανδιστικό δελτίο Τύπου του 
υπουργείου Ναυτιλίας, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος 
(«Μετά το μνημόνιο θα φανεί το πραγματικό προφίλ αυτής της 
κυβέρνησης και αυτό», ήταν το μισό σχόλιο που δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα του Λιμενικού). Τα συστήματα δεν παθαίνουν 
τέτοιες αστοχίες. Οσο για τη διασύνδεση, δεν πρόκειται για τη 
διασύνδεση συστημάτων, αλλά για τη… διασύνδεση προπαγαν-
διστών. Για λόγους πολιτικού ελέγχου, οι ίδιοι άνθρωποι (έμπιστοι 
του Κουρουμπλή) χειρίζονται τους λογαριασμούς του υπουργού, 
του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, οπότε καμιά φορά  
μπορεί να γίνει λάθος στο «κόπι-πάστε» που θα 'λεγε και ο Πο-
λάκης.

Ερποντας, γλείφοντας…
Μιας και μιλάμε για τον Κουρουμπλή, ο οποίος τις τελευταίες 

μέρες καυγαδίζει με τους πασόκους ποιος είναι περισσότερο… 
ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε ότι ο πασοκοσυριζαίος έχει τη δική του 
ξεχωριστή μνημονιακή διαδρομή. Ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ψή-
φισε το πρώτο Μνημόνιο τον Μάη του 2011, αλλά ενάμιση μήνα 
μετά καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο. Το έκανε υπολογίζοντας 
πως η ενέργειά του θα περάσει στο ντούκου, άνευ συνεπειών. Ο 
Γιωργάκης, όμως, τον διέγραψε κι έτσι ο Κουρουμπλής είχε όλη 
την άνεση να καταψηφίσει το δεύτερο Μνημόνιο (επί Παπαδή-
μου). Ηδη, είχε κανονίσει τη μεταγραφή του στον ΣΥΡΙΖΑ, που 
φαινόταν καθαρά ότι ανεβαίνει δημοσκοπικά και παίρνει τη θέση 
του καταρρέοντος ΠΑΣΟΚ. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2012 
εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, για να έχει όλη την άνεση να ψηφίσει 
το τρίτο Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015.

Το χρονολόγιο είναι δηλωτικό των… αρχών βάσει των οποίων 
πολιτεύεται. Και μια… λεπτομέρεια: ο Κουρουμπλής είναι ένας 
από τους εννιά βουλευτές που το 2004 είχαν συνυπογράψει την 
περιβόητη (ν)τροπολογία Πάχτα. Κόπηκε μαζί με τους υπόλοι-
πους από τις λίστες των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο μόνος 
που κατάφερε να διασωθεί πολιτικά και να επανέλθει. Τους υπό-
λοιπους οχτώ, εννιά μαζί με τον Πάχτα (Ανθόπουλος, Βούγιας, 
Διαμαντής, Κατσανέβας, Κίρκος, Στρατηλάτης, Φλώρος, Χρυ-
σανθακόπουλος), τους έφαγε η πολιτική «μαρμάγκα».

Αλληλεγγύη!
Αυτό θα πει αλληλεγγύη. Στις 2:42 τη νύχτα, τότε που «όλη η φύ-

σις ησυχάζει», ο πρόεδρος, συγκυβερνήτης και υπουργός Πάνος 
έπιασε το τάμπλετ (το παιδί είχε πέσει για ύπνο, προφανώς) και 
έγραψε ότι μπορεί να μη συμπαθεί τον Γιούνκερ, ο οποίος «πολ-
λές φορές του έχει επιτεθεί άδικα», όμως επειδή βρισκόταν εκεί, 
μπορεί να διαβεβαιώσει ότι ο Γιούνκερ δεν παραπατούσε «λόγω 
μέθης», αλλά «λόγω οσφιαλγιάς»! Οσφυαλγία λέγεται η ασθέ-
νεια, όμως η «δολοφονία» της λέξης εξαφανίζεται μπροστά στο 
μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης μεταξύ πολιτικών με… 
αδυναμίες. Κι αφήστε τους «κουσκουσιάρηδες» να γράφουν…

ZOOM

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφω-
νία Τσίπρα-Ζάεφ έγινε κατ’ απαί-

τηση και καθ’ υπαγόρευση των ιμπερι-
αλιστικών δυνάμεων. Ουάσινγκτον και 
Βερολίνο, ΝΑΤΟ και ΕΕ, δε φείσθηκαν 
επαίνων προς τους δύο πρωθυπουργούς, 
αλλά και προειδοποιήσεων προς τις αντι-
πολιτευόμενες αστικές δυνάμεις και στις 
δύο χώρες, προκειμένου να παρατήσουν 
τα πολλά-πολλά και να συμμαζέψουν τα 
εθνικιστικά ρεύματα. Ως τέτοια, η συ-
γκεκριμένη συμφωνία κάθε άλλο παρά 
αντιστρατεύεται τον εθνικισμό. Ο εθνικι-
σμός υπάρχει στη βάση της, κυρίως από 
ελληνικής πλευράς, που είναι αυτή που 
αμφισβητεί την ίδια την εθνική ταυτότη-
τα και τη γλώσσα των Σλαβομακεδόνων 
και παρουσιάζει την αναγνώρισή της ως 
αποτέλεσμα συμβιβασμού, ως παραχώ-
ρηση. Απ' αυτή την άποψη, είναι χαρα-
κτηριστική η δήλωση του Τσίπρα στις 
Βρυξέλλες, μετά την τελευταία σύνοδο 
κορυφής της ΕΕ: «Και εμείς έχουμε το 
σαφές δικαίωμα να αποκαλούμε τους γεί-
τονές μας Σλαβομακεδόνες ή πολίτες της 
Βόρειας Μακεδονίας ή εν πάση περιπτώ-
σει όπως αλλιώς έχει στην καθομιλουμένη 
καθιερωθεί» («Σκοπιανούς» δηλαδή).

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά, εμπεριείχε μερι-
κές από τις σημαντικότερες δυνάμεις του 
ρεύματος του αστικού κοσμοπολιτισμού, 
το οποίο επιδιώκει την «ομογενοποίηση» 
των εθνικών ταυτοτήτων σ’ έναν «πολτό» 
που έχει ως βασικό συστατικό του τη δι-
εθνοποίηση του κεφαλαίου, το σύστημα 
της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης. Ο αστι-
κός κοσμοπολιτισμός δεν έχει καμιά 
σχέση με τον προλεταριακό διεθνισμό, 
ο οποίος σέβεται τις εθνικές ταυτότητες, 
δεν «πηδά» πάνω απ’ αυτές, αλλά τείνει 
να συνενώσει το προλεταριάτο και τη 
φτωχολογιά, ανεξαρτήτως εθνικής κατα-
γωγής, στον κοινό αγώνα για την ανατρο-
πή του κεφαλαίου, ανεξαρτήτως –επίσης- 
εθνικής καταγωγής.

Οι αστοί κοσμοπολίτες με αριστερή 
καταγωγή, προσπαθούν να κρύψουν 
τον ανταγωνιστικό αποκλεισμό αυτών 
των δύο ρευμάτων, του προλεταριακού 
διεθνισμού και του αστικού κοσμοπολι-
τισμού, επικαλούμενοι κάποιες εξωτερι-
κές ομοιότητες, όπως για παράδειγμα η 
αντίθεση στα χυδαία εθνικιστικά ρεύμα-
τα. Υπήρχαν περιπτώσεις, όμως, που αυτό 
δεν μπορούσαν να το κάνουν. Οταν, για 
παράδειγμα, η λεγόμενη «ανανεωτική 
αριστερά» τάχθηκε υπέρ της ΕΟΚ (και 
μετέπειτα της ΕΕ) και της ένταξης της 
χώρας μας σ’ αυτήν, επικαλούμενη το 
«ξεπέρασμα των εθνικών συνόρων» και 
τη δημιουργία «μιας μεγάλης οικογένει-
ας των λαών», το ιδεολόγημα ξεφτιλίστη-
κε πάραυτα (ανεξάρτητα από τον κόσμο 
που επηρέασε), γιατί ήταν ηλίου φαεινό-
τερον ότι η ΕΟΚ/ΕΕ δεν ήταν παρά μια 
συμμαχία των ιμπεριαλιστικών χωρών, 
στην οποία ενέταξαν και εξαρτημένες 
χώρες (όπως η Ελλάδα), με στόχο την 
εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού προλε-
ταριάτου και την ενίσχυση των βασικών 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της δυτικής 
Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
τους με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα 
(ΗΠΑ, Ιαπωνία κτλ.). 

Οσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα 
της αντιπολίτευσης, είχε την πολυτέλεια 
να εμφανίζεται με τη σημαία του αστι-
κού κοσμοπολιτισμού, την οποία πα-
σπάλιζε με άφθονο αντιεθνικισμό. Δεν 

είναι τυχαίο, όμως, ότι στην ίδια γραμμή 
κινούνταν και ορισμένοι εκπρόσωποι 
του περιθωριοποιημένου ελληνικού νεο-
φιλελευθερισμού. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε 
κυβέρνηση, αποφάσισε να ασχοληθεί 
με το «Μακεδονικό» μόνο όταν πήρε 
σχετική εντολή από την Ουάσινγκτον 
και το Βερολίνο. Και δεν το έκανε με 
όρους αστικού κοσμοπολιτισμού, αλλά 
με όρους ελληνικού εθνικισμού. Γι' αυτό 
οδήγησε τη διαπραγμάτευση μέχρι του 
εξευτελιστικού για τη γειτονική χώρα ση-
μείου, να πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμά 
της προκειμένου να μπορέσει να κυρω-
θεί και να αποκτήσει διεθνή υπόσταση 
η πολιτογραφηθείσα ως Συμφωνία των 
Πρεσπών. Γι' αυτό και παρουσιάζει ως 
«συμβιβασμό» και «ελληνική υποχώρη-
ση» την αναγνώριση της γλώσσας και της 
ιθαγένειας (και όχι της εθνικής ταυτότη-
τας, όπως επιμένει να λέει) των πολιτών 
της Μακεδονίας. Γι' αυτό και αμύνεται 
από εθνικιστικές (και όχι κοσμοπολίτικες)
θέσεις στις επιθέσεις που εξαπολύουν οι 
λυσσασμένοι εθνικοφασίστες.

Την τιμή του αστικού κοσμοπολιτισμού, 
που εκπροσωπούσε άλλοτε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
προσπαθούν να σώσουν κάποιοι συρι-
ζαίοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι που 
μαζεύουν υπογραφές, αν και το κάνουν 
με το γνωστό άθλιο τρόπο, που είχε ως 
αποτέλεσμα με το πρώτο κιόλας πακέτο 
υπογραφών να εμφανιστούν τρεις και να 
δηλώσουν ότι ουδέποτε υπέγραψαν αυτό 
το κείμενο.

Ετσι έχουν τα πράγματα με τους εθνι-
κοφασίστες, με τους (εντελώς περιθωρι-
ακούς πλέον) αστούς κοσμοπολίτες και 
με την ιμπεριαλιστική υπαγόρευση που 
οδήγησε στην υπογραφή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών. Εχουμε, όμως, και κάποι-
ους «άλλου τύπου» εθνικιστές, οι οποίοι 
καμώνονται τους κομμουνιστές. Αναφε-
ρόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, στην 
ηγεσία του Περισσού, η οποία προσπαθεί 
καταρχάς να θολώσει τα νερά με ανα-
φορές στην ιμπεριαλιστική υπαγόρευση. 
Ομως, το γεγονός ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών υπαγορεύτηκε από τους ιμπε-
ριαλιστές δεν αλλάζει την πραγματικό-
τητα της ύπαρξης ενός έθνους που εδώ 
και αιώνες συγκροτήθηκε ως μακεδονικό 
και το οποίο μιλά μια γλώσσα, η οποία 
-επίσης εδώ και αιώνες- ονομάζεται μα-
κεδονική. Ανεξάρτητα από τους σκοπούς 
που υπηρετούν ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, ο 
Μητσοτάκης και ο Ιβάνοφ, οι κομμουνι-
στές οφείλουν να αναγνωρίσουν τα εθνι-
κά δικαιώματα των Σλαβομακεδόνων, 

είτε αυτοί κατοικούν στο μικρό κράτος 
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είτε 
ως εθνική μειονότητα στην Ελλάδα και 
τη Βουλγαρία, είτε έχουν πάρει (ανα-
γκαστικά) το δρόμο της μετανάστευσης 
στην Αμερική και την Αυστραλία. Δεν 
μπορείς, δηλαδή, να αρνείσαι τα εθνικά 
δικαιώματα ενός λαού, επειδή η αστική 
του τάξη είναι πλήρως υποταγμένη στον 
ιμπεριαλισμό. Αυτό, άλλωστε, συμβαίνει 
παντού στον κόσμο. Ουδείς αρνείται τα 
εθνικά δικαιώματα των Ελλήνων, των 
Βουλγάρων, των Σέρβων, που ζουν σε 
αστικά κράτη, πλήρως εξαρτημένα από 
τον ιμπεριαλισμό.

Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε 
εδώ, όμως επειδή υπάρχει αριστερός 
κόσμος που δεν έχει ουσιαστική γνώση 
του εθνικού ζητήματος (μολονότι τοπο-
θετείται διαισθητικά υπέρ των εθνικών 
δικαιωμάτων των Σλαβομακεδόνων) και 
ο Περισσός προσπαθεί να σκορπίσει σύγ-
χυση, καταγγέλλοντας και τον εθνικισμό 
και τον κοσμοπολιτισμό (η γνωστή τακτι-
κή: βγάζω φλας αριστερά και στρίβω δε-
ξιά), θα πούμε μερικά πράγματα ακόμα.

Ενας από τους απολογητές της γραμ-
μής του Περισσού (Ν. Μπογιόπουλος), 
αναφερόμενος σε εκδήλωση με θέμα 
«Μειονότητες στην Ελλάδα: Τούρκοι 
Δυτικής Θράκης και Μακεδόνες», στις 
17.4.2008, μας θύμισε τι έγραφε τότε σε 
επιστολή-καταγγελία προς τον πρόεδρο 
του Ευρωκοινοβούλιου η ευρωκοινοβου-
λευτική ομάδα του Περισσού:

«Το έθνος είναι η ιστορικά διαμορ-
φωμένη σταθερή κοινότητα ανθρώπων, 
που εμφανίστηκε πάνω στη βάση της 
κοινότητας της γλώσσας, του εδάφους, 
της οικονομικής ζωής και της ψυχοσύν-
θεσης που εκδηλώνεται στην κοινότητα 
του πολιτισμού. Με βάση αυτή μας την 
αντίληψη δεν υπάρχει γενικά μακεδονι-
κό έθνος (και αντίστοιχα ύπαρξη μακεδο-
νικής εθνικής μειονότητας, σαν κομμάτι 
αυτού του έθνους που έμεινε έξω από 
τα σύνορά του). Η Μακεδονία πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μια μεγάλη γεωγρα-
φική περιφέρεια, όπου ζούνε πολλά έθνη. 
Το κυρίαρχο έθνος που υπάρχει σήμερα 
στην ΠΓΔΜ δημιουργήθηκε ως τέτοιο 
μόνο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όταν συνέτρεξαν οι παραπάνω όροι στα 
πλαίσια της αυτόνομης Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας. Από την άποψη αυτή δεν 
έχει καμία σχέση με τους σλαβόφωνους 
της Ελλάδας. Είναι ολοφάνερο πως το 
μόνο κοινό που έχουν οι Ελληνες σλαβό-
φωνοι πολίτες με το κυρίαρχο έθνος που 
κατοικεί στην ΠΓΔΜ είναι η γλώσσα. Αυτό 
όμως δεν είναι αρκετό ώστε να τους χα-
ρακτηρίζουμε μειονότητα του συγκεκρι-
μένου έθνους στη χώρα μας. Η γλώσσα 
από μόνη της δεν προσδιορίζει το έθνος, 
αν λείπουν και τα άλλα στοιχεία που προ-
αναφέραμε. Πολύ περισσότερο που οι 
σλαβόφωνοι δεν έχουν ταυτόσημη εθνι-
κή συνείδηση. Ακόμη και κατά τη διάρκεια 
των Βαλκανικών Πολέμων άλλοι από αυ-
τούς πολέμησαν στο πλευρό της Ελλάδας, 
κι άλλοι της Βουλγαρίας. Σήμερα πολλοί 
από αυτούς είναι πλέον δίγλωσσοι, στην 
πορεία σε μεγάλο βαθμό ζούνε διάσπαρ-
τοι σ’ ολόκληρη τη χώρα λόγω εσωτερικής 
μετανάστευσης, των μεικτών γάμων, κτλ.».

Μια απλή σύγκριση με τα ντοκουμέ-
ντα του παλιού επαναστατικού ΚΚΕ, 
που αναγνώριζε τα εθνικά δικαιώματα 

Φωνάζει ο κλέφτης…
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

των Σλαβομακεδόνων, την εθνική τους ταυτό-
τητα, τη γλώσσα τους (έντυπα και εφημερίδες 
κυκλοφορούσαν και στη μακεδονική γλώσσα), 
τον πολιτισμό τους, αρκεί για να ξεμπροστιάσει 
αυτούς τους χυδαίους αστούς εθνικιστές, που 
με απύθμενο θράσος καπηλεύονται τίτλους, 
ιστορία και ονόματα. Η μπροσούρα της οργάνω-
σής μας «Η αλήθεια για τους Σλαβομακεδόνες 
- Ο πολύχρονος ανελέητος διωγμός ενός λαού» 
αναφέρεται σε όλα τα σχετικά ιστορικά ντοκου-
μέντα και τη συστήνουμε και πάλι ανεπιφύλακτα 
σε όποιον δεν την έχει διαβάσει.

Εμείς, όμως, θα υποθέσουμε ότι η ιστορία του 
επαναστατικού κομμουνιστικού μας κινήματος 
και οι σχέσεις του με τους Σλαβομακεδόνες δεν 
υπάρχει και θα εξετάσουμε εξ υπαρχής τους 
προκλητικά ανιστόρητους και αντιεπιστημονι-
κούς ισχυρισμούς του Περισσού, όπως καταγρά-
φηκαν στην επιστολή-καταγγελία της ευρωκοι-
νοβουλευτικής του ομάδας. Ισχυρισμούς που δε 
διαφέρουν σε τίποτα απ' αυτούς των ελλήνων 
εθνικιστών διανοούμενων και δημοσιολόγων.

u «Το κυρίαρχο έθνος που υπάρχει σήμερα 
στην ΠΓΔΜ δημιουργήθηκε ως τέτοιο μόνο με-
τά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (…) στα πλαίσια 
της αυτόνομης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλα-
βίας»: Μας λένε, δηλαδή, ότι η δημιουργία ενός 
έθνους συνδέεται αποκλειστικά με την κρατι-
κή του συγκρότηση! Το κράτος δημιουργεί το 
έθνος, σύμφωνα με τον Περισσό, και δεν ισχύει 
το αντίθετο, όπως μας διδάσκει ο μαρξισμός-
λενινισμός! Μ' αυτή τη λογική, δεν υπάρχει πα-
λαιστινιακό έθνος, διότι δεν υπάρχει παλαιστινι-
ακό κράτος. Δεν υπάρχει κουρδικό έθνος, διότι 
οι Κούρδοι είναι διαμοιρασμένοι σε τέσσερα 
κράτη (Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Συρία). Με την ίδια 
λογική, το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε το 
1828, όταν υπήρξε ξεχωριστό ελληνικό κράτος 
που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Και ποιοι πραγματοποίησαν την 
επανάσταση του 1821, που και οι μαρξιστές τη 
χαρακτηρίζουμε ως εθνικοαπελευθερωτική; 
Μιλάμε για επιστημονική γελοιότητα, η οποία 
όμως γίνεται «μαύρη» προπαγάνδα, γι' αυτό 
δεν μας επιτρέπει να καγχάσουμε. Θυμίζουμε 
απλώς την κυρίαρχη άποψη του ελληνικού εθνι-
κισμού, ότι το σλαβομακεδονικό έθνος είναι «τε-
χνητό δημιούργημα του Τίτο». Τα ίδια ακριβώς, 
με διαφορετικά λόγια, υποστηρίζει ο Περισσός.

u Αυτό το έθνος, που «δημιουργήθηκε ως τέ-
τοιο μόνο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», «δεν 
έχει καμία σχέση με τους σλαβόφωνους της 
Ελλάδας»: Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Εχουν 
μεν κοινή γλώσσα, αλλά λείπουν τα άλλα στοι-
χεία, δεδομένου ότι κατοικούν σε διαφορετικά 
κράτη! Το ίδιο ισχύει, επομένως, για τους Κούρ-
δους των διαφορετικών μεσανατολικών κρατών, 
για τους Ρώσους που ζουν στις χώρες της Βαλτι-
κής ή σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες 
και νυν ανεξάρτητες χώρες και πάει λέγοντας.

u «Οι σλαβόφωνοι δεν έχουν ταυτόσημη 
εθνική συνείδηση»: πώς αποδεικνύεται αυτό; 
Δε χρειάζεται να αποδειχτεί. Φτάνει που το 
ισχυρίζεται ο ελληνικός εθνικισμός και ο Πε-
ρισσός.

u «Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ-
μων άλλοι από αυτούς πολέμησαν στο πλευρό 
της Ελλάδας, κι άλλοι της Βουλγαρίας»:  Εδώ η 
μαρξιστική θεωρία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Επει-
δή κάποιοι Σλαβομακεδόνες πολέμησαν με τη 
Βουλγαρία και άλλοι με την Ελλάδα, όχι πάντα 
εθελοντικά, αλλά κυρίως μετά από επιστράτευ-
ση, αυτό σημαίνει ότι άλλοι είναι… σλαβόφωνοι 
Ελληνες και άλλοι… σλαβόφωνοι Βούλγαροι. Με 
τους τελευταίους υπάρχει ένα… προβληματάκι, 
βέβαια, γιατί οι γλώσσες τους μοιάζουν, καθώς 
τα βουλγαρικά φύλα που κατέβηκαν στη Βαλ-
κανική πολύ μετά από τους Νότιους Σλάβους, 
αφομοιώθηκαν γλωσσικά απ' αυτούς, μολονότι 
εθνικά διαμορφώθηκαν σε βουλγαρικό έθνος.

u Το βασικότερο, όμως, είναι πως πριν από 
τους βαλκανικούς πολέμους υπήρξε η Επανά-

σταση του Ιλιντεν, μια εθνικοαπελευθερωτική 
επανάσταση των Σλαβομακεδόνων όλης της 
Μακεδονίας  για την απελευθέρωση από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η επανάστα-
ση αποτελεί την τρανότερη απόδειξη για την 
ύπαρξη του σύγχρονου μακεδονικού έθνους, 
των Σλαβομακεδόνων, το οποίο -όπως και το 
ελληνικό έθνος- διαμορφώθηκε στη διάρκεια 
των αιώνων του ύστερου Βυζάντιου και της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν μπόρε-
σε να αποκτήσει δικό του κράτος και μετά τους 
βαλκανικούς πολέμους διαμοιράστηκε σε τρία 
κράτη: Ελλάδα (Μακεδονία του Αιγαίου), Σερ-
βία (Μακεδονία του Βαρδάρη) και Βουλγαρία 
(Μακεδονία του Πιρίν).

u «Σήμερα πολλοί από αυτούς είναι πλέ-
ον δίγλωσσοι, στην πορεία σε μεγάλο βαθμό 
ζούνε διάσπαρτοι σ’ ολόκληρη τη χώρα λόγω 
εσωτερικής μετανάστευσης, των μεικτών γά-
μων, κτλ.»: Εδώ  η εθνικιστική κουτοπονηριά 
πιάνει ταβάνι. Καταρχάς, δεν υπάρχει μειονό-
τητα τα μέλη της οποίας να μην είναι δίγλωσσα. 
Δεν υπάρχει Κούρδος στην Τουρκία που να μη 
μιλά και τουρκικά, δεν υπάρχει Ρώσος στη Γεωρ-
γία που να μη μιλά και γεωργιανά, δεν υπάρχει 
Τούρκος στην ελληνική Θράκη που να μη μιλά 
και ελληνικά. 

Η διγλωσσία δεν είναι στοιχείο εθνικής ταυτό-
τητας. Μπορεί να είναι απλά στοιχείο φυλετικής 
καταγωγής (με το οποίο ασχολείται η Λαογρα-
φία). Για παράδειγμα, δίγλωσσοι στην Ελλάδα 
είναι και οι Αρβανίτες και οι Βλάχοι, ποτέ όμως 
αυτοί δε διεκδίκησαν διαφορετική εθνική ταυ-
τότητα. Ανήκουν οργανικά στο νεοελληνικό 
έθνος. Δεν είναι απλά έλληνες πολίτες, αλλά 
είναι εθνικά Ελληνες. Αυτό όμως δεν ισχύει για 
τους Σλαβομακεδόνες, ούτε για τους Τούρκους 
της Θράκης. Ελληνες πολίτες μεν, όχι όμως και 
εθνικά έλληνες, αλλά μέλη εθνικών (και όχι θρη-
σκευτικών ή… γλωσσικών) μειονοτήτων.

Και τι να πεις για το επιχείρημα του διασκορ-
πισμού «λόγω εσωτερικής μετανάστευσης» και 
των… μεικτών γάμων; Πώς προέκυψε η εσωτε-
ρική μετανάστευση ειδικά για τους Σλαβομα-
κεδόνες; Με τη βία, με το κνούτο και τις διώξεις 
από το ελληνικό κράτος επί δεκαετίες. Και δεν 
υπήρξε μόνο η εσωτερική μετανάστευση, αλλά 
και η μετανάστευση στο εξωτερικό, σε Αμερική 
και Αυστραλία. Και η πολιτική προσφυγιά, γιατί 
μεγάλο κομμάτι του σλαβομακεδονικού λαού 
πολέμησε από τις γραμμές του ΔΣΕ. Σ' αυτούς 
τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους δεν 
επιτράπηκε ο επαναπατρισμός. Διαχωρίστηκαν 
ως «μη Ελληνες το γένος». Αλήθεια, μπορεί να 
μας πει ο Περισσός τι σημαίνει ο χαρακτηρι-
σμός «μη Ελληνες το γένος» γι' αυτούς τους πο-
λιτικούς πρόσφυγες, που τους απαγορεύτηκε ο 
επαναπατρισμός στην Ελλάδα; Ο Γιώργης Βο-
ντίτσιος-Γούσιας, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και 
του ΔΣΕ, ήταν δίγλωσσος Ελληνας (Βλάχος, από 
το Συρράκο της Ηπείρου). Δεν του απαγορεύτη-
κε ο επαναπατρισμός. Στους σλαβομακεδόνες 
πολιτικούς πρόσφυγες απαγορεύτηκε, γιατί δεν 
ήταν εθνικά Ελληνες και μ' αυτό τον τρόπο τους 
ξερίζωσαν μόνιμα από την πατρίδα τους.

Οσο για τους μεικτούς γάμους, αυτό καθεαυ-
τό το επιχείρημα αποπνέει εθνικιστική μπόχα. 
Σαν ο μεικτός γάμος να εξαφανίζει τις εθνικές 
ταυτότητες. Το προλεταριάτο (πρέπει να) είναι 
αντίθετο σε κάθε εθνική προκατάληψη, σε κά-
θε εθνική στενότητα. Πρέπει να προσπαθεί να 
οικοδομήσει το μεγάλο «έθνος» των προλετάρι-
ων, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, γλώσσα, 
θρησκεία κτλ. Ομως οι πρωτοπόροι εκπρόσωποι 
του προλεταριάτου, ιδιαίτερα αυτοί που ανή-
κουν στο κυρίαρχο έθνος μιας κρατικής οντό-
τητας (πολυεθνικής ή με μειονότητες) πρέπει 
να πρεσβεύει τον απόλυτο σεβασμό στα εθνικά 
δικαιώματα των μειονοτήτων (ή των εθνοτήτων 
γειτονικών κρατών), ακριβώς για να μπορέσει 
να τραβήξει από την αστική επιρροή τους προ-
λετάριους αυτών των εθνοτήτων ή μειονοτήτων.

Πέτρος Γιώτης

Στη Φιλαδέλφεια κυβερνά 
ο νόμος της μαφίας

Τα ξημερώματα της περασμέ-
νης Δευτέρας, χούλιγκαν της 

ΑΕΚ, φωνάζοντας συνθήματα, 
επιτέθηκαν ενάντια στον φύλακα 
των απορριμματοφόρων του Δή-
μου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 
σπάζοντας το παρμπρίζ του προ-
σωπικού του αυτοκινήτου. Οπως 
κατήγγειλε ο Δήμος, «το περιστα-
τικό αυτό προστίθεται στα εξώδικα 
και τις μηνύσεις από τη Δικέφαλος 
Α.Ε, καθώς και στις φθορές σε 
απορριμματοφόρα, τους προπηλα-
κισμούς και τις απειλές που έχουν 
δεχθεί το τελευταίο δίμηνο αιρετοί 
και υπάλληλοι του Δήμου από φε-
ρόμενους ως οπαδούς».

Δεν πρόκειται για «φερόμενους», 
βέβαια. Πρόκειται για τον γνωστό 
«ιδιωτικό στρατό» που εδώ και τρία 
χρόνια προσπαθεί να επιβάλει το 
νόμο της μαφίας στην περιοχή, 
απειλώντας, ξυλοκοπώντας, τρο-
μοκρατώντας όποιον τολμήσει να 
ψελλίσει έστω μια κριτική ενάντια 
στο φαραωνικό γήπεδο και στα γε-
νικότερα σχέδια του καπιταλιστή 
Μελισσανίδη, που ξεκινούν από τα 
ακίνητα-φιλέτα του Προμπονά και 
φτάνουν μέχρι το άλσος της Ν. Φι-
λαδέλφειας.

Αυτός ο «ιδιωτικός στρατός» 
δρούσε και εξακολουθεί να δρα 
ανενόχλητος χάρη στην προστασία 
που του προσφέρει ο αστυνομικός 
μηχανισμός, κατόπιν κυβερνητικής 
εντολής. Η θέληση του Μελισσανί-
δη είναι νόμος για την κυβέρνηση, 
που μεταφέρει τις εντολές στα 
κατώτερα όργανα, είτε πρόκειται 
για τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, που 
εξέδωσαν τη διάτρητη άδεια για 
την ανέγερση του γηπέδου, είτε 
πρόκειται για την Αστυνομία που 
κάνει πλάτες στους τραμπούκους-
χούλιγκαν για να ξυλοκοπούν όχι 
μόνο αγωνιζόμενους πολίτες, αλλά 
ακόμα και αιρετούς και υπάλληλους 
του Δήμου που απλώς πηγαίνουν 
για το μεροκάματο.

Η επίθεση των τραμπούκων στον 
δημοτικό υπάλληλο που φύλαγε τα 
απορριματοφόρα ήρθε μετά την 
κατεδάφιση του γκαράζ του Δή-
μου, που παρά τη νομιμοφάνειά 
της είχε όλα τα χαρακτηριστικά 
μιας γκανγκστερικής επιχείρησης, 
που τη διεκπεραίωσε το κράτος σε 
συνεργασία με μια εταιρία του Με-
λισσανίδη.

Οπως αποκάλυψε ο Δήμος, στις 
5 Ιούνη, ο δήμαρχος Βασιλόπουλος 
συναντήθηκε στο Μαξίμου με τους 
υπουργούς Φλαμπουράρη, Σκουρ-
λέτη και Φάμελλο, «κατέθεσε γρα-
πτώς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμ-
μα των εργασιών μετεγκατάστασης 
[του αμαξοστάσιου], όπως και του 
ζητήθηκε, και έλαβε τη διαβεβαίω-
ση ότι δεν θα εκδοθεί απόφαση κα-
τεδάφισης μέχρι τη μετεγκατάστα-
ση». Ο Σκουρλέτης είναι αρμόδιος 
για τους Δήμους, ο Φάμελλος είναι 
αρμόδιος για τα δάση, ο Φλαμπου-
ράρης με ποια ιδιότητα παρευρέ-
θηκε στη σύσκεψη με τον δήμαρχο; 
Με την ιδιότητα του… υπουργού 
Μελισσανίδη. Του ανθρώπου που 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του 

καπιταλιστή. Γι' αυτό και κάλεσε 
τους υπόλοιπους στην έδρα του, 
στο Μαξίμου.

Δυο μέρες μετά, ο συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής Σπυρ. Κοκκινάκης εξέδωσε 
μια μνημειώδη απόφαση. Ανέθεσε 
στην εταιρία του Μελισσανίδη να 
γκρεμίσει το αμαξοστάσιο του Δή-
μου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. 
Αυτό το οποίο είχαν καταλάβει οι 
χούλιγκαν του «ιδιωτικού στρατού», 
αναγκάζοντας τον Δήμο να πάρει 
τα μηχανήματα και το προσωπικό. 
Μιλώντας πολιτικά, έχουμε στην 
κορυφή την απαίτηση του καπιταλι-
στή, την προσωρινή επιβολή αυτής 
της θέλησης μέσω του «ιδιωτικού 
στρατού», χωρίς καμιά αντίδραση 
του επίσημου κράτους, και στη συ-
νέχεια μια αλυσίδα που ξεκινά από 
τον πανίσχυρο παρακοιμώμενο του 
Τσίπρα, περνά από τον κυβερνητικό 
υπεύθυνο για τα ζητήματα της Ατ-
τικής και καταλήγει σε μια εταιρία 
του καπιταλιστή, η οποία λειτουργεί 
ως εκτελεστικός βραχίονας!

Από το ίδιο το περιεχόμενο της 
επτασέλιδης Απόφασης Κοκκινά-
κη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύ-
γεια, φαίνεται ότι ο Δήμος ζήτησε 
προθεσμία για τη μετεγκατάστα-
ση του αυθαίρετου γκαράζ του σε 
καθορισμένο χώρο. Οτι, παράλ-
ληλα, προσφέρθηκε να γκρεμίσει 
το τμήμα των εγκαταστάσεων που 
καταλαμβάνουν τμήμα του προς 
διάνοιξη βόρειου πεζόδρομου που 
περιβάλλει το γήπεδο Μελισσανίδη. 
Επομένως, δεν υπήρχε κανένα πρα-
κτικό πρόβλημα για τη συνέχιση των 
εργασιών ανέγερσης του γηπέδου. 
Εμείς να συμπληρώσουμε ότι και 
να μην κατεδάφιζε αυτό το τμήμα 
ο Δήμος, πάλι δε θα υπήρχε πρό-
βλημα. Η διάνοιξη του βόρειου πε-
ζόδρομου θα μπορούσε να γίνει και 
μετά. Εδώ το ανεγειρόμενο γήπεδο 
είναι τυφλό στο νότιο τμήμα του. Αν 
δε γίνουν οι υπογειοποιήσεις, δε θα 
υπάρχει πρόσβαση στα υπόγειά του. 
Δεν τους μάρανε, λοιπόν, η διάνοιξη 
του βόρειου πεζόδρομου. Κι αυτό 
αποδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι, μολονότι ο Δήμος προσφέρθη-
κε να τους ανοίξει τα 10 μέτρα που 
χρειάζονται για τη διάνοιξη του πε-
ζόδρομου, αυτοί απαίτησαν «να τα 
μαζέψει και να φύγει άμεσα». Κι ο 
Κοκκινάκης, με κυβερνητική εντολή, 
έσπευσε να τους κάνει τη χάρη, χα-
ρακτηρίζοντας την υπόθεση «εξαι-
ρετικά επείγουσα»! Εξαιρετικά επεί-
γον ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ 
και τρεις δεκαετίες!

Με το ίδιο σκεπτικό («υπόθεση 
εξαιρετικά επείγουσα») και με το 
πρόσθετο αιτιολογικό ότι «εξοικο-
νομούνται πόροι του κρατικού προ-
ϋπολογισμού», ο Κοκκινάκης (για να 
ακριβολογούμε: η κυβέρνηση) δέ-
χτηκε την «προσφορά» της εταιρίας 
του Μελισσανίδη να αναλάβει αυτή 
την κατεδάφιση. Δεν ήταν ζήτημα 
χρημάτων. Για να έχετε μια εικόνα 
της δαπάνης, σας λέμε ότι από την 
ίδια την Απόφαση Κοκκινάκη φαί-
νεται ότι θα απασχολούνταν ένας 
επιβλέπων μηχανικός, δύο εργάτες, 

ένας λαστιχοφόρος εκσκαφέας και 
δύο φορτηγά για τρεις μέρες! Ηταν 
καθαρά ζήτημα εξουσίας. Να φανεί 
ποιος κάνει κουμάντο στην περιοχή. 
Ποιος υποκαθιστά το κράτος, πότε 
δέρνοντας και ασχημονώντας και 
πότε γκρεμίζοντας με την άδεια του 
κράτους. Είναι σαν τις επιχειρήσεις-
αρετή των νεοναζιστών της Χρυσής 
Αυγής στις Λαϊκές Αγορές, όπου 
υποκαθιστούσε το κράτος παρου-
σία του κράτους. Για τον ίδιο λόγο 
οργανώθηκε και η επίθεση ενάντια 
στο φύλακα των απορριμματοφό-
ρων. Για να σταλεί το μήνυμα «σας 
τα γκρεμίσαμε και θα σας δέρνουμε 
όποτε γουστάρουμε». Το μήνυμα δε 
στάλθηκε μόνο ούτε κυρίως στη δη-
μοτική αρχή. Στάλθηκε κυρίως στον 
κόσμο της πόλης. «Εδώ μόνο ΑΕΚ», 
όπως γράφουν οι χουλιγκάνοι στους 
τοίχους.

Το αποτέλεσμα της βίαιης έξω-
σης της δημοτικής υπηρεσίας κα-
θαριότητας από τις εγκαταστάσεις 
της έχει συνέπειες, τις οποίες φυ-
σικά πληρώνουν οι κάτοικοι και οι 
εργαζόμενοι. Τα απορριμματοφόρα 
πηγαινοέρχονται απευθείας στον 
ΧΥΤΑ, γεγονός που συνεπάγεται 
αύξηση της χρονικής διάρκειας 
των δρομολογίων και των αναγκών 
σε προσωπικό. Υπολειτουργούν οι 
αυτοκινούμενες σκούπες και τα 
πλυντήρια κάδων δεδομένου ότι 
δεν μπορούν να αδειάζουν και να 
πλένονται. Γίνεται επιτόπου διαλογή 
των ογκωδών και των κλαδεμάτων,  
γεγονός που δημιουργεί καθυστέ-
ρηση. Γίνεται δύσκολα η αποκομιδή 
από τους στενούς δρόμους γιατί 
ανεστάλη η λειτουργία των μικρών  
απορριμματοφόρων. Οι συντηρή-
σεις και οι επισκευές γίνονται σε 
ιδιωτικά συνεργεία. Οι εργαζόμε-
νοι χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια 
και τα ντους αθλητικών εγκαταστά-
σεων. Τα οχήματα και μηχανήματα 
είναι εκτεθειμένα και γίνεται 24ωρη 
φύλαξη. Οι υπηρεσίες υποβαθμί-
στηκαν, το κόστος ανέβηκε κι αυτό 
θα το πληρώσουν οι κάτοικοι, όχι ο 
Μελισσανίδης, ούτε ο Φλαμπου-
ράρης.

ΥΓ. Ο δήμαρχος Φιλαδέλφει-
ας-Χαλκηδόνας κατήγγειλε ότι 
τον εξαπάτησαν οι υπουργοί. Δεν 
αμφιβάλλουμε για την αλήθεια της 
καταγγελίας του. Αλλωστε, ουδείς 
από τους τρεις υπουργούς τον διέ-
ψευσε. Θα έπρεπε να το περιμένει, 
όμως. Η «πολιτική του κατευνα-
σμού» οδηγεί στην αποθράσυνση 
του επιτιθέμενου. Θα μπορούσαμε 
να πούμε πολλά για την τακτική που 
ακολούθησε η δημοτική αρχή από 
την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της 
υπόθεσης. Για την εγκατάλειψη ακό-
μα και θεσμικών δικαιωμάτων (και 
υποχρεώσεων) του Δήμου, όπως η 
γνωμοδότηση για τα Υψόμετρα. Δε 
θέλουμε, όμως, να υπάρξει η παρα-
μικρή υποψία ότι ισομοιράζουμε 
τις ευθύνες. Το μείζον δεν είναι η 
«πολιτική του κατευνασμού» που 
ακολούθησε η δημοτική αρχή, αλλά  
ο νόμος της μαφίας που επιβλήθη-
κε στην πόλη από τα καπιταλιστικά 
συμφέροντα, με πλήρη κυβερνητική 
κάλυψη. 

Το Σεπτέμβρη του 2010 ψη-
φίστηκε από την κυβέρνηση 

του Γ. Παπανδρέου ο νόμος 3877 
που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 
σήμερα και έχει μετατρέψει τον 
ΕΛΓΑ σε ένα φορομπηχτικό μηχα-
νισμό, μοναδικό έσοδο του οποί-
ου είναι οι μεγάλες ασφαλιστικές 
εισφορές που καταβάλλουν οι 
αγρότες, μέσω της ενιαίας δή-
λωσης καλλιέργειας. Από αυτό 
το χαράτσι των αγροτών πληρώ-
νονται οι μισθοί των υπαλλήλων 
και τα λειτουργικά έξοδα αυτού 
του φορομπηχτικού μηχανισμού. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΑ, 
τα έσοδα από τις ασφαλιστικές 
εισφορές και από τα τέλη εκτίμη-
σης ζημιών, που τα καταβάλλουν 
επίσης οι αγρότες, ανήλθαν το 
2012 σε 157,63 εκατ. ευρώ, το 2013 
σε 170,73 εκατ. ευρώ, το 2014 σε 

175,63 εκατ. ευρώ και το 2015 σε 
175,99 εκατ. ευρώ.

Μέχρι την ψήφιση του νόμου 
3877/2010, ο ΕΛΓΑ αποζημίωνε 
πάντα μικρές ζημιές, αν η ζημιά 
που είχε προκληθεί σε ένα αγρο-
τεμάχιο ανήρχετο στο 20% της 
εμπορικής αξίας της παραγωγής 
του συγκεκριμένου αγροτεμαχί-
ου, με βάση τα τιμολόγια και όχι 
τη συνολική παραγωγή όλων των 
αγροτεμαχίων. Πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημί-
ωνε για όλα τα αίτια ζημιάς, ενώ 
αποζημίωνε μόνο την τρέχουσα 
παραγωγή και όχι τη ζημιά στο 
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στις 
εγκαταστάσεις και στα αποθη-

κευμένα αγροτικά προϊόντα και 
αγροτικά εφόδια. Ετσι, με το πα-
λαιό σύστημα αποζημίωσης, στην 
καλύτερη περίπτωση ένας αγρό-
της θα έπαιρνε μέχρι το 80% της 
εμπορικής αξίας της καταστρα-
φείσας παραγωγής του.

Ηταν λοιπόν ψεύτικος ο ισχυ-
ρισμός ότι οι αγρότες μέσω του 
ΕΛΓΑ ενίσχυαν το εισόδημά τους. 
Τώρα, βέβαια, μετά την ψήφιση 
του νόμου 3877/2010, η κατάστα-
ση για τους αγρότες επιδεινώθη-
κε.

u Οι ασφαλιστικές εισφορές 
καταβάλλονται με βάση μια προσ-
δοκώμενη στρεμματική απόδοση, 
το συνολικό αριθμό των καλλιερ-

γούμενων στρεμμάτων και το μέ-
σο όρο της εμπορικής τιμής της 
τελευταίας τριετίας. Ετσι, έχου-
με μια ασφαλιζόμενη αξία μιας 
αναμενόμενης παραγωγής και το 
4% αυτής καταβάλλεται από τον 
αγρότη ως ασφαλιστική εισφορά.

u Ο αγρότης αποζημιώνεται 
μόνο στην περίπτωση που η ζη-
μιά που προκλήθηκε είναι τουλά-
χιστον 20% της συνολικής αξίας 
της παραγωγής του και όχι του 
συγκεκριμένου αγροτεμαχίου 
στο οποίο προκλήθηκε ζημιά. 
Αυτό έχει μεγάλη σημασία και το 
τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί στην 
Ελλάδα ο αγροτικός κλήρος δεν 
είναι μόνο μικρός, αλλά είναι και 

πολυτεμαχισμένος.
Τη διάταξη του νόμου 3877/ 

2010, σύμφωνα με την οποία ο 
αγρότης θα αποζημιώνεται όταν 
η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη από 
το 20% της συνολικής παραγωγής 
του, την εισήγαγε πρώτος ο τότε 
υπουργός Γεωργίας της κυβέρ-
νησης Σημίτη Στ. Τζουμάκας σε 
νομοσχέδιο που είχε συντάξει 
και δημοσιοποιήσει τον Ιούλη του 
1998. Παραδεχόταν μάλιστα με 
κυνισμό στην εισηγητική έκθεση 
αυτού του νομοσχέδιου, ότι ο ΕΛ-
ΓΑ θα έχει τεράστιο όφελος γιατί 
θα δίνει λιγότερες αποζημιώσεις!

Οι Κομισάριοι και οι υπουργοί 
Γεωργίας των κρατών της Ευρω-

παϊκής Ενωσης είναι πολύ σφιχτοί 
απέναντι στην αγροτική οικονομία 
και στους αγρότες, με το πρόσχη-
μα ότι αυτές οι αποζημιώσεις νο-
θεύουν τον ανταγωνισμό. Αντίθε-
τα, η χρηματοδότηση στο μεγάλο 
κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις 
των κρατών για τις λεγόμενες  
επενδύσεις… δεν νοθεύουν τον 
ανταγωνισμό!

Οι αγρότες, λοιπόν, και ιδιαί-
τερα οι φτωχοί, δεν πλήττονται 
μόνο από τις πολύ χαμηλές τιμές 
των αγροτικών προϊόντων-εμπο-
ρευμάτων, τις υψηλές τιμές των 
γεωργικών εφοδίων και τον τρα-
πεζικό δανεισμό. Πλήττονται και 
από το χαράτσωμα του ΕΛΓΑ.

ΕΛΓΑ: ένας φορομπηχτικός μηχανισμός

Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 
και του σχολιασμού των Αναγνωστέ-

ων Εγγράφων στη δίκη των νεοναζιστών 
της ΧΑ βάθυνε η κρίση και το αδιέξοδο 
στις γραμμές των συνηγόρων υπεράσπι-
σης. Μια κρίση που άρχισε να εξωτερι-
κεύεται ειδικά όταν ξεκίνησε η ανάγνω-
ση των Εγγράφων από το 173 μέχρι και το 
438, που αναδεικνύουν με πληρότητα τον 
εγκληματικό χαρακτήρα του νεοναζιστι-
κού μορφώματος. 

Στην ακροαματική διαδικασία της 
ανάγνωσης των εγγράφων του 438 η 
παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισης 
ήταν υποτυπώδης και πενιχρή από άπο-
ψη ουσίας. Οχι γιατί αρκετοί απ’ αυτούς 
έχουν χαμηλό επιστημονικό επίπεδο, 
αλλά γιατί ήταν τόσο καταλυτικό το πε-
ριεχόμενο των Αναγνωστέων Εγγράφων, 
που δεν τους άφηνε περιθώριο να χρησι-
μοποιήσουν την τακτική της διγλωσσίας 
προκειμένου να υπερασπιστούν στοιχει-
ωδώς τη διγλωσσία του φίρερ της ΧΑ. Οτι 
δηλαδή η ΧΑ δεν είναι εθνικοσοσιαλιστι-
κό μόρφωμα, ότι οι ίδιοι δεν είναι μέλη και 
στελέχη εγκληματικής οργάνωσης, ότι ο 
φίρερ και τα υπόλοιπα στελέχη, Παππάς, 
Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός, Γερ-
μενής, Πατέλης, Καζαντζόγλου και σία, 
δεν έχουν καμία σχέση με φασιστική και 
εγκληματική δράση. Οτι δεν έχουν καμία 
ανάμειξη στη δολοφονία του αντιφασί-
στα Παύλου Φύσσα, στις δολοφονικές 
επιθέσεις (απόπειρες ανθρωποκτονίας 
από άποψη Ποινικού Δικαίου) κατά των 
μελών και στελεχών του ΠΑΜΕ και ΚΚΕ 
στο Πέραμα, κατά των αιγύπτιων ψαρά-
δων κι ακόμα σε πολλές άλλες υποθέσεις 
στις οποίες καταδικάστηκαν μέλη του νε-
οναζιστικού μορφώματος.

Στα ρεπορτάζ μας κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης των Αναγνωστέων Εγγρά-
φων είχαμε επισημάνει την εμφανή κα-
τήφεια των συνήγορων υπεράσπισης των 
νεοναζιστών, αποτέλεσμα της αδυναμίας 
τους να παρουσιάσουν ένα σοβαρό νομι-
κό λόγο αντίκρουσης των επιχειρημάτων 
της πολιτικής αγωγής και της καταφυγής 
τους στη λογοκρισία και στην κοπτορα-
πτική των κειμένων του φίρερ και άλλων 
στελεχών της ΧΑ που βρέθηκαν στον 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους. Οταν 
διαπίστωσαν με απελπισία ότι η λογοκρι-
σία και η κοπτοραπτική δεν τους οδηγούν 
πουθενά, επιχείρησαν με ετεροχρονισμέ-
να αιτήματα και ενστάσεις να αποφύγουν 
την ανάγνωση και την προβολή χιλιάδων 
ντοκουμέντων που βρέθηκαν στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές των νεοναζι-
στών. Και αυτή η προσπάθεια έπεσε στο 
κενό, καθώς το δικαστήριο, όπως ήταν 

αναμενόμενο, απέρριψε αυτά τα αιτή-
ματα της απελπισίας, που θύμιζαν τον 
ναυαγό που αναζητά σανίδα σωτηρίας 
στα μαλλιά του.

Είχαμε αναφέρει ότι ο συνήγορος 
υπεράσπισης του φίρερ Γ. Μιχαλόλιας, 
μετά την απόρριψη της ένστασής του να 
μη διαβαστούν τα Αναγνωστέα Εγγραφα 
254 και 255 (ναζιστικό Καταστατικό της 
ΧΑ και έγγραφο Πρωτεσίλαος) αποχώ-
ρησε από το δικαστήριο και απουσίασε 
από δύο συνεδριάσεις που αναλώθηκαν 
στο σχολιασμό των Αναγνωστέων Εγ-
γράφων. Εμφανίστηκε στη συνεδρίαση 
της 16ης Ιούλη του 2018, κατά την οποία 
συνάδελφοί του της υπεράσπισης σχολί-
ασαν «στο γόνατο» μερικά από τα ανα-
γνωστέα έγγραφα. Επειδή έχει παγιωθεί 
να παρεμβαίνει πάντα στο τέλος, αφού 
έχουν προηγηθεί όλοι οι υπόλοιποι υπερα-
σπιστές των νεοναζιστών, επιχείρησε ένα 
σχολιασμό των Αναγνωστέων Εγγράφων 
στη συνεδρίαση της 18ης Ιούλη. Σχολια-
σμό που κράτησε γύρω στα 42 λεπτά και 
που είχε ως κύριο γνώρισμά του την κο-
πτοραπτική και τη λογοκρισία των θέσεων 
του φίρερ, προκειμένου να εμφανίσει τη 
ΧΑ σαν ένα νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμ-
μα, που σέβεται τη νομιμότητα και κατα-
δικάζει τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται!

Κι ενώ ο ίδιος, όπως και ο συνάδελφός 
του Χρ. Τσάγκας, εφάρμοσε την τακτική 
της αποσπασματικής ανάγνωσης και 
προβολής των θέσεων του φίρερ, είχε 
το θράσος να κατηγορήσει τους συνηγό-
ρους πολιτικής αγωγής για κοπτοραπτι-
κή! Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί 
ο νοικοκύρης… Στα καφενεία αυτή η τα-
κτική μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, 
σ’ ένα ανώτερο δικαστήριο όμως όχι. Σ’ 
ένα τέτοιο δικαστήριο αυτή η τακτική 
αποκαλύπτει απλώς την αμηχανία του 
δικηγόρου που δεν μπορεί να βρει ένα 
επιχείρημα ουσίας για να υπερασπιστεί 
τον πελάτη του.

Ο Γ. Μιχαλόλιας ξεκίνησε την παρέμ-
βασή του διαβάζοντας ένα μεγάλο από-
σπσσμα από το βίντεο 193 του παραρτή-
ματος 14.3 του Αναγνωστέου Εγγράφου 
327 (περιέχει το ηλεκτρονικό αρχείο που 
κατασχέθηκε στο σπίτι του φίρερ). Το 
βίντεο αυτό περιέχει μεν το μεγαλύτερο 
μέρος της ομιλίας του φίρερ στις Θερ-
μοπύλες το 2012, αλλά όχι ολόκληρη την 
ομιλία. Στο ίδιο παράρτημα, υπάρχει και 
το βίντεο 194, μικρότερης διάρκειας, το 
οποίο όμως περιέχει και το «επίμαχο» 
κομμάτι από την ίδια ομιλία του φίρερ 
στις Θερμοπύλες. Αυτό το βίντεο, όμως, 
το αποσιώπησε ο Γ. Μιχαλόλιας, όπως εί-

χε κάνει και ο συνήγορος υπεράσπισης 
Τσάγκας κατά το στάδιο που αναγνώ-
στηκαν και προβλήθηκαν τα ντοκουμέ-
ντα του Αναγνωστέου Εγγράφου 327. Θα 
ξαναπούμε πως όταν ένας συνήγορος 
υπεράσπισης επιλέγει να αποσιωπήσει 
πράγματα που εκθέτουν τον πελάτη του, 
δεν επιδεικνύει υπερασπιστική δεινότητα, 
αλλά υπερασπιστική αδυναμία και προ-
σωπική αμηχανία (αν όχι πανικό). Γιατί το 
δικαστήριο δεν αποτελείται από… Λωτο-
φάγους.

Η αποσιώπηση του περιεχομένου αυ-
τού του βίντειο είναι ευεξήγητη, καθώς 
ο φίρερ ακούγεται να λέει στην ομιλία 
του: «…αισθανόμαστε μια αηδία [από τη 
συμμετοχή στο Κοινοβούλιο]… αν θέλουν 
το εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή [το 
Κοινοβούλιο] και βγαίνουμε  στους δρό-
μους… να δούνε τότε τι σημαίνει Τάγματα 
Εφόδου… τι σημαίνει μάχη… τι σημαίνει 
οι ξιφολόγχες να ακονίζονται  στα πεζο-
δρόμια…». Η φράση την οποία τονίσαμε 
είναι αντιγραμμένη από στίχο των ταγμά-
των εφόδου των Ναζιστών της χιτλερικής 
Γερμανίας, ενώ όλη αυτή η παράγραφος 
δεν προσιδιάζει σε «νόμιμο κοινοβουλευ-
τικό κόμμα». Το γράμμα και το πνεύμα της 
ξεσκίζουν το πέπλο του νόμιμου κοινο-
βουλευτικού κόμματος που ανεπιτυχώς 
προσπαθούν να υφάνουν οι νεοναζιστές.

Ο Γ. Μιχαλόλιας διάβασε μεγάλο από-
σπασμα από το βίντεο 193, το οποίο κατέ-
ληγε ως εξής: «Ας έρθουν να μετρηθούμε 
και να δούνε πόσα απίδια  πιάνει ο σάκος… 
εσείς είστε τα τάγματα εφόδου». Και σχο-
λίασε με στόμφο: Συγγνώμη, εσείς τι κα-
ταλάβατε; Οτι ο κ. Μιχαλολιάκος απειλεί 
ότι θα συντρίψει το σύστημα και τον κ. 
Δένδια με τα τάγματα εφόδου ή απαντά 
πολιτικά; Πολιτική ήταν η εκδήλωση»! Γι’ 
αυτό λέμε ότι έχει μεγαλώσει ο πανικός 
τους, καθώς διαπιστώνουν ότι υπερασπι-
στικά βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο. 
Ακόμα και αν δεν αποσιωπούσε το βί-
ντεο 194, και πάλι δε θα μπορούσαν να 
σταθούν τα περί… πολιτικής απάντησης, 
όταν ο φίρερ αναφέρεται στα τάγματα 
εφόδου που θα αναμετρηθούν με τους 
αντιπάλους της ΧΑ.

Ολόκληρη η αγόρευση του Γ, Μιχα-
λόλια ήταν μια συνεχής κοπτοραπτική 
και λογοκρισία των θέσεων του φίρερ 
της ΧΑ, προκειμένου να τον εμφανίσει 
σαν… ηγέτη κοινοβουλευτικού κόμματος 
που σέβεται ευλαβικά τη νομιμότητα. 
Θα χρειαζόμασταν πολύ χώρο για να 
αναφερθούμε σε όλες τις περιπτώσεις 
της κοπτοραπτικής, ενώ θα ήταν και κου-
ραστικό για τον αναγνώστη. Γι' αυτό θα 

περιοριστούμε στην κοπτοραπτική επί 
του βίντεο 21 του παραρτήματος 14.3 του 
Αναγνωστέου Εγγράφου 327.

Ο Γ. Μιχαλόλιας ανέφερε ότι ο Μι-
χαλολιάκος έκανε μια ομιλία σε τοπική 
οργάνωση της ΧΑ στην Αθήνα, η οποία 
περιέχεται στο βίντεο 16, ενώ η αλήθεια 
είναι ότι περιέχεται στο βίντεο 21 του πα-
ραρτήματος 14.3. Ο Γ. Μιχαλόλιας έκανε 
λάθος στον αριθμό του βίντεο γιατί δεν 
ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη 
των Αναγνωστέων Εγγράφων. Ακολούθη-
σε τον εύκολο δρόμο. Πήγε στην ιστοσε-
λίδα της ΧΑ, πήρε ένα δημοσίευμα της 
26ης Απρίλη του 2018 με τίτλο «Τα ανα-
γνωστέα έγγραφα αθωώνουν την Χρυσή 
Αυγή. Καταρρέει με πάταγο στο ακροα-
τήριο η μαύρη προπαγάνδα των ΜΜΕ και 
των ΜΚΟ» και απ’ αυτό πήρε το σχετικό 
κομμάτι!

Από τότε μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιού-
λη που γράφεται αυτό το ρεπορτάζ, ενώ 
αρκετοί συνήγοροι υπεράσπισης των 
νεοναζιστών (μεταξύ των οποίων και ο Γ. 
Μιχαλόλιας) έκαναν σχολιασμό των εγ-
γράφων, η ηγεσία της ΧΑ έκρινε σκόπιμο 
(και φρόνιμο) να μην κάνει την παραμικρή 
αναφορά σ’ αυτούς τους σχολιασμούς. 
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χρ. Τσάγκας, 
που είχε επιφορτιστεί με το καθήκον να 
προτείνει τα βίντεο που η υπεράσπιση 
επιθυμεί να προβληθούν, απέφυγε να 
προτείνει αυτό το κομμάτι από το βίντεο 
21, διάρκειας 1’:42’’ (ολόκληρο το βίντεο 
είναι 16’:46’’), πιθανόν επειδή σ’ αυτό το βί-
ντεο υπάρχουν σημαντικές τοποθετήσεις 
του φίρερ από τις οποίες αποκαλύπτεται 
ο ναζιστικός χαρακτήρας της ΧΑ. Ομως ο 
Γ. Μιχαλόλιας παρέθεσε το εξής κομμάτι:

«Και η άλλη περίπτωση είναι, λέει, να πα-
ρασυρθεί (σ.σ. η ΧΑ) από έναν ακτιβισμό, 
ο οποίος τελικά θα την φθείρει πολιτικά. 
Οχι, έχουν γνώση οι φύλακες. Οι χρυσαυ-
γίτες είναι πειθαρχημένοι. Είναι παραμύ-
θια αυτά που λένε. Θα βαδίσουμε μέσα 
στα πλαίσια του Συντάγματος και θα κερδί-
σουμε όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη 
από τον ελληνικό λαό και θα γίνουμε κυ-
ρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Δεν θα 
τους κάνουμε το χατίρι να γεμίσουμε μια 
πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού και να 
διαλύσουν το κόμμα μας. Θα βαδίσουμε 
νόμιμα, μέσα στα πλαίσια των νόμων, και 
θα τους νικήσουμε με τα δικά τους όπλα. 
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω, ότι 
απαιτείται -και πρέπει να το αντιληφθείτε- 
πειθαρχία μέσα στα πλαίσια των τοπικών 
οργανώσεων, μέσα στα πλαίσια των ιδεο-
λογικών κατευθύνσεων».

Αυτό το κομμάτι δεν προσφέρει τίποτα 

στην υπερασπιστική γραμμή του φίρερ, 
γιατί όλοι οι παράγοντες της δίκης γνω-
ρίζουν πολύ καλά τη δικογραφία γενικά 
και το βίντεο 21 ειδικά.

Το βίντεο από το οποίο πήρε το από-
σπασμα ο Γ. Μιχαλόλιας περιλαμβάνει 
ομιλία του φίρερ σε Τοπική Οργάνωση. 
Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρεται 
στην περίπτωση του χρυσαυγίτη Χρ. 
Ρήγα που είχε κατηγορηθεί για διπλή 
δολοφονία και στη συνέχεια αθωώθηκε. 
Επισημαίνει ότι τώρα που αθωώθηκε ο 
Ρήγας, τα Μαζικά Μέσα δεν αναφέρθη-
καν καθόλου στην αθωωτική απόφαση. 
Η αναφορά στον Ρήγα λογοκρίθηκε και 
στο απόσπασμα του βίντεο που ανήρτη-
σαν και στο δελτίο Τύπου, γιατί αυτός έχει 
στο μεταξύ αποχωρήσει από τη ΧΑ. Στη 
συνέχεια, ο φίρερ λέει: «Η ΧΑ απλώνεται 
σε όλη την Ελλάδα, ανεβαίνει, είναι γεγο-
νός. Αυτό δεν μας επηρεάζει όμως. Εμείς, 
είτε λίγοι είμαστε είτε πολλοί, είτε 3%, είτε 
2%, είτε 102%, πάντα οι ίδιοι θα είμαστε, 
χρυσαυγίτες. Θα είμαστε επαναστάτες, 
θα είμαστε πάντα εθνικιστές… Η Γκάρ-
ντιαν (έγραψε) ότι, ξέρετε, αυτοί δεν είναι 
σαν τους άλλους, δεν είναι οι ακροδεξιοί, 
δεν είναι οι έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. 
Είναι Ναζί. Είχα πει μάλιστα σε κάποιους, 
εάν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως ήμα-
σταν και Ναζί. Αλλά δεν υπάρχουν Ναζί, 
πώς να το κάνουμε».

Η φράση «πάντα οι ίδιοι θα είμαστε» 
είναι από τις πιο αγαπημένες του φίρερ. 
Μέσω αυτής βροντοφωνάζει ότι η ΧΑ 
ήταν και παραμένει μια εγκληματική νεο-
ναζιστική συμμορία. Το λογοπαίγνιο «εάν 
υπήρχαν οι Ναζί θα ήμασταν ναζί, αλλά 
δεν υπάρχουν σήμερα» είναι πλήρες νοή-
ματος για τα μέλη της ΧΑ. Αλλωστε, από 
τα αναγνωστέα έγγραφα αναβλύζει σαν 
πίδακας ο εθνικοσοσιαλιστικός χαρακτή-
ρας της συμμορίας.

Η προσπάθεια του Γ. Μιχαλόλια, μέσω 
της λογοκρισίας και της κοπτοραπτικής, 
να εμφανίσει τον φίρερ Μιχαλολιάκο σαν 
ένα… σεβάσμιο κοινοβουλευτικό πολιτικό 
που κινείται στο πλαίσιο του συντάγματος 
και καταδικάζει τη βία είναι μια απελπι-
σμένη προσπάθεια. Οι προσπάθειες εξω-
ραϊσμού του νεοναζιστικού μορφώματος 
θα πέσουν στο κενό. Η καταδίκη τους εί-
ναι σίγουρη.

ΥΓ. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός 
ότι μόλις άρχισε τον σχολιασμό του ο Β. 
Οπλατζάκης, συνήγορος υπεράσπισης 
των Καζαντζόγλου και Ρουπακιά, όλοι οι 
παρευρισκόμενοι συνήγοροι υπεράσπι-
σης αποχώρησαν από την αίθουσα!    

Γεράσιμος Λιόντος

Μεγαλώνει ο πανικός της υπεράσπισης των νεοναζί
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88η Σύνοδος Πρυτάνεων

Ναι σε όλα με μικρά 
ανταλλάγματα

Η 88η Σύνοδος των Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε 
στα Γιάννενα, παρουσία του υπουργού Παιδείας, επι-

βεβαίωσε το ρόλο της πανεπιστημιακής κάστας ως θεσμού 
του αστικού συστήματος εξουσίας.

Οι πρυτάνεις αποδέχτηκαν το θεσμικό πλαίσιο της συ-
γκυβέρνησης για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς 
και ρυθμίσεις που αυτή έκανε και με τον τελευταίο νόμο 
4547/2018 (π.χ. τη ρύθμιση για την πιστοποίηση Παιδαγωγι-
κής και Διδακτικής Επάρκειας, που αποδεσμεύει το πτυχίο 
από την πιστοποίηση επάρκειας και μπορεί να αποδίδεται 
και από την επιτυχή παρακολούθηση ειδικού προγράμμα-
τος σπουδών, από μεταπτυχιακό τίτλο και από πιστοποιη-
τικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας).

Μεταξύ άλλων, η Σύνοδος
u Διαπίστωσε ότι τα περισσότερα Πανεπιστήμια βρί-

σκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης των Ορ-
γανισμών και ενέκρινε Υπόδειγμα (Πρότυπο) Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας ως βάση σύνταξης Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας από κάθε Ιδρυμα.

u Διαπίστωσε επίσης ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το πρό-
σφατο νομοθετικό πλαίσιο (Αρθρο 111 του νόμου 4547/18) 
για την Παιδαγωγική  Επάρκεια ως διαδικασία αυτόνομης 
ρύθμισης κάθε Πανεπιστημίου.

u Για τη σίτιση των φοιτητών ζήτησε να παραμείνει η 
κατάσταση ως έχει και για τη στέγαση των φοιτητών στις 
εστίες να αναλάβει πλήρως το κόστος λειτουργίας και συ-
ντήρησης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

u «Για την ομαλή εφαρμογή των προβλέψεων του νέου 
πλαισίου οικονομικής διαχείρισης» ζήτησε ευελιξία στη 
διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας 
(ΕΛΚΕ)  με χρονική μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης 
πλήρους εφαρμογής (άρθρα 62 και 63 του Ν.4485/2017).

Σε αντάλλαγμα της πλήρους συμμόρφωσης με το νομο-
θετικό πλαίσιο της συγκυβέρνησης η Σύνοδος

u Θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού των ΑΕΙ για το 2019 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίση με το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησης του 2018 
και της έκτακτης επιχορήγησης που δόθηκε τον Ιούνιο του 
2018. 

u Προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος για την 
ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
με τετραετή διάρκεια.

u Ζητά τη δημιουργία χρηματοδοτικού πλαισίου κατ’ 
αρχήν για μελέτες και στη συνέχεια για έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης των πανεπιστημιακών κτιρίων.

Σε ένα «φιλεργατικό ξέσπασμα» η Σύνοδος «συμφωνεί 
με το αίτημα των Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για  την 
εργασιακή αποκατάστασή τους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, σημείωσε το 
«άριστο κλίμα» που επικράτησε στη Σύνοδο και  «τόνισε ότι 
η ουσιαστική συζήτηση είναι αυτή που γίνεται με αφορμή 
και το σχέδιο συνεργειών με τα ΤΕΙ, για το μέλλον των Πα-
νεπιστημίων, τον χαρακτήρα τους, την εξωστρέφεια αλλά 
και την ακαδημαϊκότητά τους».

Είπε, δηλαδή, ότι ο πυρήνας της πολιτικής του υπουργεί-
ου σ’ αυτήν τη φάση είναι η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας, με εκτεταμένες συγ-
χωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να περιοριστούν 
δραστικά οι δαπάνες για την ανώτατη εκπαίδευση.

«Κόφτης» στην Παιδεία
Τον «κόφτη» στην Παιδεία 

εφαρμόζει με όλα τα μέσα 
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ. Τα γεγονότα που περιγρά-
φει η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ 
Λευκάδας που παραθέτουμε, 
είναι μόνο μια πλευρά των συ-
νεχών και φοβερών αλλοιώσεων 
(προς το χειρότερο βεβαίως) 
που έχει υποστεί και συνεχίζει 
να υφίσταται ο εκπαιδευτικός 
χάρτης σε όλη την Ελλάδα.

Ανακοίνωση ΔΣ 
ΕΛΜΕ Λευκάδας

 Εχουν ειπωθεί όλα εδώ και 
καιρό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει υποκλιθεί στο τέ-
ρας - Κεφάλαιο και το υπηρετεί 
πιστά. Υλοποιώντας τις κατευ-
θύνσεις νεοφιλελεύθερων ορ-
γανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, στο 
σκεπτικό των οποίων δεν έχει 
καμία θέση ο άνθρωπος αλλά 
μόνο το κέρδος (το άγιο κέρδος 
για τους λίγους!), η κυβέρνηση 
προωθεί συστηματικά και με 
μεθοδικότητα την αποσάθρω-
ση του κοινωνικού κράτους και 
ειδικότερα τη διάλυση της δη-
μόσιας εκπαίδευσης.

Στη Λευκάδα τα τελευταία 
δύο χρόνια εκτυλίσσεται εντέ-
χνως αυτή η πολιτική συρρίκνω-
σης του δημόσιου σχολείου. Το 
παράδειγμα του Γυμνασίου-Λ.Τ. 
Καρυάς είναι χαρακτηριστικό. 
Το σχολικό έτος 2016-2017 το 
Υπουργείο Παιδείας δεν ενέ-
κρινε τα ολιγομελή τμήματα 
των ομάδων προσανατολισμού 
της Β΄ Λυκείου παρά μόνο τα 

Χριστούγεννα, στο μέσο δη-
λαδή του σχολικού έτους. Την 
επόμενη χρονιά (2017-2018) τα 
τμήματα των ομάδων προσα-
νατολισμού της Β΄ Λυκείου δεν 
εγκρίθηκαν ποτέ. Το Υπουργείο 
με την τακτική αυτή θέλησε να 
διαμορφώσει συνθήκες αβεβαι-
ότητας με στόχο την αποψίλωση 
του σχολείου από το μαθητικό 
δυναμικό του. Σήμερα φτάσα-
με στο σημείο μηδέν. Με την 
υπ’ αριθμ. 4227/10-07-2018 του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης Ιονίων Νήσων για 
την έγκριση ολιγομελών τμη-
μάτων βλέπουμε ότι εγκρίνε-
ται μόνο  η Α΄ λυκειακή τάξη  
του Γυμνασίου-Λ.Τ. Καρυάς, 
όχι όμως η Β΄ και Γ΄ Λυκείου. 
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα καλά 
ενορχηστρωμένο σχέδιο ώστε 
να οδηγηθεί το Γυμνάσιο-Λ.Τ. 
Καρυάς σε βαθμιαίο μαρασμό 
και σε κλείσιμο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό 
παρατηρούμε με αποτροπιασμό 
πως στην εν λόγω απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. 
Γκούση, ο οποίος φαίνεται πως 
με ζήλο εφαρμόζει τις αντι-
εκπαιδευτικές πολιτικές του 
Υπουργείου Παιδείας, εγκρίνε-
ται μόνο η Α΄ λυκειακή τάξη 
του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μεγανησίου 
και όχι η Β΄ Λυκείου. Αλήθεια, 
κύριε Γκούση, γνωρίζετε τι εστί 
νησιωτικότητα; Θα αναγκάσετε 
τον πληθυσμό του Μεγανησίου 
σε εσωτερική μετανάστευση για 
να έχουν τα παιδιά του πρόσβα-

ση στην εκπαίδευση;
Είναι προφανές πως η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μας γυρί-
ζει πολλές δεκαετίες πίσω στον 
χώρο της εκπαίδευσης. Το πρό-
βλημα δεν είναι ο αριθμός των 
μαθητών αλλά οι αντιλαϊκές πο-
λιτικές και ιδεολογικές επιλογές 
της κυβέρνησης, που υπηρετούν 
τα συμφέροντα του ΣΕΒ και όχι 
των λαϊκών οικογενειών. Ο χα-
ρακτηρισμός των τμημάτων 
ως ολιγομελών είναι ένας τε-
χνητός και νεόκοπος όρος που 
εφευρέθηκε από την εξουσία 
για να συρρικνώσει τη δημόσια 
εκπαίδευση. Ας αφήσουν στην 
άκρη κάποιοι τα φληναφήματα 
περί της ανάγκης να βρεθούν 
για παιδαγωγικούς λόγους τα 
παιδιά των περιφερειακών σχο-
λείων σε μεγαλύτερα σχολεία. 
Ας μας πουν αυτοί κατά πόσο 
είναι παιδαγωγικά αποδοτική η 
ύπαρξη τμημάτων με 25 και 28 
μαθητές. Αν δεν το γνωρίζουν 
ας ρωτήσουν τους μάχιμους εκ-
παιδευτικούς της τάξης. Αυτά 
που λένε κάποιοι σήμερα για να 
υποστηρίξουν τις επιλογές της 
κυβέρνησης είναι τα σαθρά επι-
χειρήματα που χρησιμοποιήθη-
καν στις συγχωνεύσεις σχολείων 
επί Διαμαντοπούλου.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
φαίνεται πως η εκπαίδευση στη 
Λευκάδα δέχεται ισχυρότατα 
πλήγματα. Υπεύθυνοι για αυτή 
την κατάσταση είναι η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το Υπουργείο 
Παιδείας και όσοι υπηρετούν 
από διάφορες θέσεις αυτές 

τις πολιτικές. Το κλείσιμο των 
σχολείων το χρεώνονται εκ των 
πραγμάτων και τα τοπικά στελέ-
χη των κυβερνώντων κομμάτων 
αλλά και των άλλων κομμάτων 
που έχουν τις ίδιες νεοφιλελεύ-
θερες απόψεις, τα οποία φαί-
νεται πως βάζουν πάνω από το 
καλό του τόπου τις κομματικές 
σκοπιμότητες.  

• Καλούμε το Υπουργείο 
Παιδείας να εγκρίνει όλα τα 
ολιγομελή τμήματα και να 
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
λειτουργία και τη βιωσιμότητα 
των περιφερειακών σχολείων 
της Λευκάδας.

• Καλούμε τους αιρετούς εκ-
προσώπους του ΠΥΣΔΕ Λευ-
κάδας να καταγγείλουν τις 
μεθοδεύσεις του Υπουργείου 
Παιδείας και να μη νομιμοποι-
ήσουν με την υπογραφή τους 
τις τοποθετήσεις των εκπαι-
δευτικών που θα γίνουν με βά-
ση τα κομμένα τμήματα.

• Καλούμε τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων όλων 
των σχολείων της Λευκάδας 
να καταδικάσουν τη μη έγκρι-
ση των ολιγομελών τμημάτων.

• Καλούμε τα σωματεία ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα αλλά 
και το δημοτικό συμβούλιο να 
καταγγείλουν τη συρρίκνωση 
των σχολείων της Λευκάδας 
από την κυβέρνηση.

• Καλούμε κάθε σκεπτόμενο 
λευκαδίτη πολίτη, που αγαπά 
τον τόπο του, να καταδικάσει 
στη συνείδησή του το κλείσιμο 
σχολείων.

Πανηγύριζε η ΟΙΕΛΕ με την 
ψήφιση του σχετικού νόμου 

για τα ιδιωτικά σχολεία. Πανηγύ-
ριζε και για την ίδρυση Διεύθυν-
σης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο 
υπουργείο Παιδείας. Ενα χρόνο 
περίπου μετά, οι καταγγελίες 
για μαζικές απολύσεις εκπαι-
δευτικών, για μπαράζ παρανο-
μιών στην εφαρμογή του νόμου 
από τους σχολάρχες δίνουν και 
παίρνουν (πυκνές οι σχετικές 
δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα 
της ίδιας της ΟΙΕΛΕ).

Η δημαγωγία από τη συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και 
το υπουργείο Παιδείας είχε 
ημερομηνία λήξης. Οι συριζαί-
οι έκαναν έναν νόμο «για τα 
μάτια», για να ικανοποιήσουν 
τους ψηφοφόρους τους στην 

ιδιωτική εκπαίδευση και την 
προσκείμενη σ’ αυτούς συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία, 
όμως δεν ασκούν καμιά πίεση 
στις Διευθύνσεις να ελέγξουν 
την εφαρμογή του νόμου, κάνο-
ντας ουσιαστικά «πλάτες» στους 
σχολάρχες, καθόσον, όπως έχει 
ήδη καταδειχθεί, το κεφάλαιο 
γι’ αυτούς είναι «ιερή αγελάδα».

Τη φορά αυτή, οι καταγγελίες 
αφορούν στα ιδιωτικά νηπιαγω-
γεία «μια από τις πλέον παρα-
βατικές περιοχές της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, όπου συχνά οι εκ-
παιδευτικοί εργάζονται 11 μήνες 
(περιλαμβανομένων Χριστου-
γέννων, Πάσχα, αργιών, διακο-
πών) χωρίς αμοιβή».

Στην ανακοίνωση-καταγγελία 
της ΟΙΕΛΕ σημειώνονται επίσης 
τα εξής:

«Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην 
Ελλάδα είναι εκατοντάδες. Πέ-
ραν των νηπιαγωγείων που λει-
τουργούν στο πλαίσιο ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων, υπάρχουν 
διάσπαρτα πάρα πολλά ιδιωτι-
κά νηπιαγωγεία γειτονιάς. Δυ-
στυχώς παρανομίες συμβαίνουν 
και στις δύο κατηγορίες.

Οι πιο συνηθισμένες καταγ-
γελίες αφορούν τις ακόλουθες 
περιπτώσεις παρανομιών:

• Παράνομη εργασία σε εορ-
τές, αργίες και κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες χωρίς αποδο-
χές

• Παράνομη υπερωριακή απα-
σχόληση μέχρι το απόγευμα χω-
ρίς καταβολή δεδουλευμένων

• Παράνομη συνοδεία σχολι-
κών λεωφορείων

• Μη καταβολή του επιδόμα-
τος προϊσταμένης

• Σε αρκετές περιπτώσεις οι 
νηπιαγωγοί ‘’βαπτίζονται’’ βρε-
φονηπιοκόμοι, ή διοικητικοί 
υπάλληλοι, ώστε να μην λαμ-
βάνουν το νόμιμο μισθό του 
εκπαιδευτικού, αλλά τον πολύ 
χαμηλότερο μισθό του ιδιωτικού 
υπαλλήλου

• Συχνά δεν καταβάλλεται ο 
νόμιμος μισθός και δεν απο-
στέλλονται οι μισθολογικές 
καταστάσεις στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης

• Εχουμε λάβει στο παρελθόν 
καταγγελίες από νηπιαγωγούς, 
οι οποίες λάμβαναν το νόμιμο 
μισθό τους μέσω τραπέζης και 
υποχρεώνονταν να επιστρέφουν 
‘’στο χέρι’’ μεγάλο τμήμα των 
χρημάτων στον εργοδότη».

Αλλά και στον ευρύτερο χώρο 
των ιδιωτικών σχολείων η κατά-
σταση κάθε άλλο παρά ρόδινη 

είναι.
Από τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ 

«προκύπτει ότι μόλις το 25% των 
σχολείων δηλώνει τις δράσεις 
που διεξάγονται μετά τη λήξη 
του υποχρεωτικού ωρολόγιου 
προγράμματος. Ακόμη χειρότε-
ρα, μόλις 1 στα 10 ιδιωτικά σχο-
λεία της Αττικής δηλώνουν τους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται 
στις δράσεις αυτές και τηρούν 
το ωρολόγιο πρόγραμμα που 
καταθέτουν στις Διευθύνσεις. 
Επίσης ελάχιστα ιδιωτικά σχο-
λεία τηρούν τις προβλέψεις του 
νομοθετικού πλαισίου για τη 
συμπλήρωση του ωραρίου των 
μεγαλύτερης προϋπηρεσίας εκ-
παιδευτικών».

Προφανώς, οι παρανομίες 
είναι πολλές και διάφορες στον 
αμαρτωλό χώρο των ιδιωτικών 
σχολείων. Είναι τέτοια η έκτασή 
τους που η ίδια η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία της ΟΙΕΛΕ απο-
καλεί την εικόνα της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης «εφιαλτική».

Οι αρμόδιες, όμως, Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης δεν καταγρά-
φουν την πλήρη εικόνα, αφού 
σε αυτές δεν φθάνουν πολλές 
φορές οι καταγγελίες των εκ-
παιδευτικών διά τον φόβον των 
Ιουδαίων.

Γιούλα Γκεσούλη

Αλωνίζουν οι σχολάρχες των ιδιωτικών νηπιαγωγείων
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Τον «εξορθολογισμό» του 
εκπαιδευτικού συστήμα-

τος επιχειρεί το υπουργείο 
Παιδείας της Κύπρου. Εχουμε 
ιδίαν πείραν πλέον για το τι 
σημαίνει «εξορθολογισμός» 
σε ευαίσθητους κοινωνικούς 
τομείς στον καπιταλισμό και 
ιδιαίτερα σε περιόδους οικο-
νομικής κρίσης: μειώσεις μι-
σθών και συντάξεων, μείωση 
δαπανών για τις κοινωνικές 
δαπάνες (υγεία, παιδεία, πρό-
νοια), εξαφάνιση εργασιακών 
δικαιωμάτων, εργασιακές σχέ-
σεις καθεστώτος γαλέρας.

Ολες οι χώρες που βίωσαν 
και βιώνουν το μνημονιακό 
εφιάλτη και τα προγράμματα 
«διάσωσης» που τους επέβα-
λαν οι ιμπεριαλιστές σε συνερ-
γασία με το ντόπιο κεφάλαιο 
και τις αστικές τους κυβερνή-
σεις χτύπησαν αλύπητα τους 
εργαζόμενους, χτύπησαν αλύ-
πητα και την εκπαίδευση.

Τέτοια κατάσταση βιώνει 

και η Κύπρος. «Ετσιθελικές» 
χαρακτηρίζουν τις σχετικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης, 
που διαλύουν το δημόσιο σχο-
λείο, οι εκπαιδευτικές Ομο-
σπονδίες της Κύπρου, ΠΟΕΔ 
(δάσκαλοι), ΟΕΛΜΕΚ (μέση 
εκπαίδευση) και ΟΛΤΕΚ (τε-
χνική εκπαίδευση). 

Στην κοινή ανακοίνωσή τους 
σημειώνουν, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

«Οι χθεσινές αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
σχετικά με τον δήθεν εξορ-
θολογισμό του εκπαιδευτικού 
έργου στο Δημόσιο Σχολείο 
είναι, τουλάχιστον, απαράδε-
κτες, προκλητικές και συνεπώς 
δεν μπορούν να γίνουν απο-
δεκτές από τις Εκπαιδευτικές 
Οργανώσεις. Θεωρούμε ότι 
ούτε από την Πολιτεία και την 
Κοινωνία θα πρέπει να γίνουν 
ανεχτές και αποδεχτές τέτοιες 
αντιδημοκρατικές, ετσιθελικές 
και προκλητικές αποφάσεις, 

οι οποίες τεχνηέντως δεν ξε-
καθαρίστηκαν επίσημα μέσα 
από τις μέχρι σήμερα ανακοι-
νώσεις τους. Αποφάσεις που, 
δυστυχώς, δεν αφήνουν οποιο-
δήποτε περιθώριο συζήτησης...

Το Δημόσιο Σχολείο διαλύ-
εται εκούσια από τον ίδιο τον 
Υπουργό Παιδείας, το Υπουρ-
γείο Παιδείας και την Κυβέρ-
νηση, με αποφάσεις που πλήτ-
τουν πρωτόγνωρα την παρεχό-
μενη εκπαίδευση στα παιδιά 
και την αποκλειστική ευθύνη 
φέρει η παρούσα Κυβέρνηση».

Η μείωση του «εκπαιδευτι-
κού κόστους» που στηρίζεται 
σε στοιχεία και υποδείξεις 
της Διεθνούς Τράπεζας και 
του ΟΟΣΑ κατέβασε στους 
δρόμους χιλιάδες κύπριους  
εκπαιδευτικούς. Μαζικότατη 
ήταν η πορεία διαμαρτυρίας 
στις 13 του Ιούλη, ενώ αναμέ-
νεται και συνέχεια. 

Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο

Πιασμένοι στο δόκανο της σκανδαλολογίας
«Η κυβέρνηση δε θα πρέπει 

να τσιμπήσει στην παγί-
δα της ΝΔ και να παρασυρθεί σε 
σκυλοκαυγά λάσπης», δηλώνουν 
-ανώνυμα- σε αστικές φυλλάδες 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλού-
μενα τον κίνδυνο να επικρατήσει 
η αντίληψη «όλοι ίδιοι είναι» και 
να αποκρυβεί από τη μια το έργο 
της κυβέρνησης και από την άλ-
λη το νεοφιλελεύθερο πρόγραμ-
μα του Μητσοτάκη. Ο υφυπουρ-
γός Πιτσιόρλας μίλησε επώνυμα 
και με σαφή υπαινιγμό για την 
τακτική του Μαξίμου: «Πρέπει 
να αφήσουμε πίσω γυναίκες και 
συγγενείς και να μπούμε σε άλ-
λο πεδίο».

Είναι πολύ αργά για δάκρυα. 
Ισως και για αλλαγή τακτικής. 
Τη σκανδαλολογία την επέλεξε 
ο μηχανισμός προπαγάνδας του 
Μαξίμου, ως αιχμή του δόρατος 
της τακτικής του, εκτιμώντας 
ότι η ΝΔ και προσωπικά ο Μη-
τσοτάκης είναι τόσο «τρύπιοι» 
που θα μπορούν να τους δίνουν 
διαδοχικά χτυπήματα. Ηταν 
στην τελευταία αντιπαράθεσή 
τους στη Βουλή που ο Μητσο-
τάκης χτυπιόταν σαν θυμωμένο 
παιδάκι στο βήμα, λέγοντας 
στον Τσίπρα, που χαμογελούσε 
σαρδόνια: «σας απαγορεύω να 
μιλήσετε ξανά για τη σύζυγό 
μου». Λες και είναι σε θέση να 
απαγορεύσει οτιδήποτε.

Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο 
προσεκτικός ο Τσίπρας εκείνη 
τη μέρα, γιατί ο Μητσοτάκης 
(που κατά τα άλλα… απαγόρευε 
κάθε αναφορά στη σύζυγό του) 
πέταξε την προειδοποιητική βο-
λή: «Να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα 
αν έχει συγγενή που έχει ρυθμί-
σει τα δάνειά του και με τι προ-
νομιακούς όρους». Ο Τσίπρας 
μάλλον κατάλαβε «για ποιον 
χτυπούσε η καμπάνα» και στην 
τριτολογία του, αφού είπε ότι 

αυτός… «δεν έριξε λάσπη στον 
ανεμιστήρα», αναρωτήθηκε ρη-
τορικά: «Ποιοι είναι αυτοί στην 
οικογένειά μου, γιατί δεν τους 
λέει;». Και συνέχισε, φυσικά, με 
Μαρέβα, σπάζοντας… την απα-
γόρευση: «Μου απαγόρευσε να 
αναφερθώ στις επιχειρηματικές  
δραστηριότητες της συζύγου 
του. Αν όμως off shore της δι-
κής μου συζύγου είχε χρηματο-
δοτηθεί με 850 χιλιάδες ευρώ 
από επιχειρηματία, θα ήταν 
μείζον θέμα για τη δημοκρατία 
και την πολιτική ζωή του τόπου. 
Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και 
η offshore που με 850 χιλιάρικα 
χρηματοδοτεί την σύζυγο του κ. 
Μητσοτάκη και τον ίδιο και χρη-
ματοδοτεί το “Πρωτο Θέμα“ με 
οκτώ εκατ. ευρώ; Ο κ. Μητσοτά-
κης δεν απάντησε. Στις γαλλικές 
εκλογές ο υποψήφιος της δεξιάς 
απεσύρθη γιατί η σύζυγός του 
ήταν σε μια θέση αργομισθίας 
και έπαιρνε κανά δυο χιλιάρικα 
το μήνα».

Η απάντηση ήρθε εντός δι-
ημέρου από το «σύστημα Μα-
ρινάκη», με το δημοσίευμα για 
τις επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες των αδερφών του Τσίπρα. 
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο 
των καταγγελλόμενων, οι εντυ-
πώσεις μένουν και, φυσικά, κά-
θε άλλο παρά υπέρ του Τσίπρα 
είναι. Η ιστορία με το δάνειο 
καλύπτεται τσάτρα-πάτρα με το 
μανδύα της νομιμότητας (όλοι 
αναρωτιούνται, όμως, αν άλλοι 
μικροί και μεσαίοι καπιταλιστές 
έχουν τέτοια μεταχείριση από 
το τραπεζικό σύστημα). Η ιστο-
ρία με την πλαστή βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας, 
όμως, δεν καλύπτεται με τίποτα. 

Ο Τσίπρας βρέθηκε πιασμέ-
νος στο ίδιο δόκανο στο οποίο 
μέχρι τώρα έπιανε τους αντιπά-
λους του. Στο δόκανο της οικο-

γενειακής ευθύνης. Ο Μητσοτά-
κης δεν έχει κανένα πρόβλημα 
να παρουσιάζεται σαν… αρχάγ-
γελος της εντιμότητας. Χρόνια 
το κάνει αυτό η οικογένεια Μη-
τσοτάκη. Ο βρεγμένος τη βροχή 
δεν τη φοβάται. Εκείνο που επι-
διώκει είναι να τραβήξει και τον 
Τσίπρα δίπλα του, στερώντας 
του το περιβόητο «ηθικό πλεο-
νέκτημα». 'Η κόβεις τη σκανδα-
λολογία ή θα βυθιστούμε παρέα 
στη λάσπη, είναι το μήνυμα που 
-εμμέσως πλην σαφώς- στέλνει. 
Μέχρι, όμως, να παρέμβουν οι 
«κυανόκρανοι», η λασπομαχία 
θα συνεχιστεί χωρίς έλεος και 
από τις δυο πλευρές.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγο-
νός ότι και η Κουμουνδούρου και 
το Μαξίμου δεν προσπάθησαν 
να κρατήσουν αποστάσεις από 
τα αδέρφια του Τσίπρα και την 
εργολαβική επιχείρησή τους, 
κατακεραυνώνοντας την «οι-
κογενειακή ευθύνη». Αντίθετα, 
ανέλαβαν υπό την υπεράσπισή 
τους την εταιρία των Τσιπραίων 
και προσπάθησαν να αντεπιτε-
θούν με «Κήρυκα» Χανίων, «οι-
κογενειακές offshore», offshore 
«αγνώστων επιχειρηματιών» που 
«χρηματοδότησε με 800.000 
ευρώ τη χρεοκοπημένη εται-
ρία της συζύγου του» κτλ. Αξιο 
προσοχής το γεγονός είναι ότι 
το Γραφείο Τύπου του Μαξίμου 
χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντι-
κό πρόσωπο, σαν ο Τσίπρας να 
είναι μέτοχος της οικογενειακής 
εργολαβικής επιχείρησης: «Πού 
μπορούμε να βρούμε κι εμείς τα 
κορόιδα (…) για να μη μπαίνουμε 
στο κόπο να ρυθμίζουμε, νομί-
μως, δάνεια που η κρίση μας δυ-
σκόλεψε να αποπληρώσουμε;»!

Εκείνο που βγάζει μάτι, 
όμως, είναι ότι οι πρώτες αυτές 
ανακοινώσεις των συριζαίων 
περιορίζονταν να αναφέρονται 

στο νόμιμο της ρύθμισης του 
δανείου των Τσίπρα δεν έλεγαν 
κουβέντα για τη δικαστική πτυχή 
της υπόθεσης. «Πώς να εξισώ-
σεις εκείνον που δυσκολεύεται 
να τα βγάλει πέρα με την κρίση, 
και ρυθμίζει διαφανώς το δάνειό 
του, με κείνον που χρηματοδο-
τείται από ύποπτες offshore, δεν 
πληρώνει δεκάρα τσακιστή για 
τα δανεικά του, και εξασφαλί-
ζει σκανδαλώδεις ρυθμίσεις;», 
έγραφε η ανακοίνωση της Κου-
μουνδούρου, πλήρως ευθυγραμ-
μισμένη μ' αυτή του Μαξίμου.

Και τα αδέρφια Τσίπρα (Δη-
μήτριος και Ζανέτ), στη σύντο-
μη δήλωσή τους, με την οποία 
προανήγγειλαν (ή απλώς απει-
λούσαν;) ότι οι «αθλιότητες, 
λασπολογίες και χυδαιότητες»  
θα αντιμετωπιστούν «στα αρ-
μόδια δικαστήρια, όπου κάθε 
νομοταγής πολίτης μπορεί να 
προσφύγει», δεν είπαν κουβέ-
ντα για την ουσία της υπόθεσης. 
Μόνο ο δικηγόρος τους Γιάννης 
Μαντζουράνης φρόντισε να δι-
ευκρινίσει ότι δεν υπήρξε παρα-
γραφή ποινής, αλλά παραγραφή 
του αδικήματος.

Αν μη τι άλλο, θα περίμενε 
κανείς να δοθούν εξηγήσεις 
για μια υπόθεση που «βρομάει» 
(το επιεικέστερο που μπορεί 
να πει κανείς) και έχει ως εξής. 
Το 2012 η εταιρία ΔΙΟΔΟΣ ΟΕ 
των Τσίπρα θέλησε να πάρει μια 
εργολαβία ύψους 1,1 εκατ. ευρώ 
από την περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου. Οπως συνηθίζεται, κα-
τέθεσε αρχικά φωτοαντίγραφο 
ασφαλιστικής ενημερότητας 
για τον μηχανολόγο μηχανικό 
Γεώργιο Τσίπρα (ο οποίος πλέον 
είναι στέλεχος της κυβέρνησης, 
πρώην γενικός γραμματέας στο 
υπουργείο Εξωτερικών και από 
τον περασμένο Νοέμβρη προϊ-
στάμενος του Οικονομικού Γρα-
φείου της γενικής γραμματείας 
Πρωθυπουργού) και στη συνέ-
χεια, όταν πήρε την εργολαβία, 
το πρωτότυπο της ασφαλιστικής 

ενημερότητας. Οι αρμόδιοι της 
περιφέρειας διαπίστωσαν ότι τα 
δύο έγγραφα, μολονότι φέρουν 
τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου 
και την ίδια ημερομηνία, είναι 
εμφανώς διαφορετικά. Υποψι-
άζονται πλαστογραφία, απευ-
θύνονται στο ΤΣΜΕΔΕ και αυτό 
τους ενημερώνει εγγράφως ότι 
το 2012 δεν είχε εκδοθεί καμιά 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας για τον Γεώργιο Τσίπρα 
και πως ο συγκεκριμένος αριθ-
μός πρωτοκόλλου αναφέρεται 
στην ίδια ημερομηνία του 2010!

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστι-
κή οδό, είναι προφανώς σοβαρή 
(το συμβατικό αντικείμενο είναι  
πάνω από 150.000 ευρώ, άρα 
μιλάμε για αδίκημα σε βαθμό 
κακουργήματος), γι' αυτό και 
οι αδελφοί Τσίπρα προσλαμ-
βάνουν ως νομικό παραστάτη 
έναν από τους πιο γνωστούς 
ποινικολόγους, τον Γιάννη Μα-
ντζουράνη. Δεν ξέρουμε τις 
διαδικασίες της προδικασίας, 
πάντως η ποινική δίωξη ασκεί-
ται στις 30.6.2015. Επί κυβέρνη-
σης Τσίπρα δηλαδή. Το αδίκημα 
υποβιβάζεται σε πλημμέλημα! 
Στον τότε γενικό γραμματέα 
του ΥΠΕΞ Γιώργο Τσίπρα δεν 
ασκείται καμιά δίωξη, μολονότι 
ως πλαστογραφημένη φέρεται 
δική του βεβαίωση ασφαλιστι-
κής ενημερότητας. Δίωξη ασκεί-
ται μόνο στον διαχειριστή της 
ΔΙΟΔΟΣ ΟΕ Δημήτρη Τσίπρα 
(αδερφό του πρωθυπουργού). 
Για πλημμέλημα, όμως, μολονότι 
πρόκειται για καραμπινάτο κα-
κούργημα, αφού η πλαστογρα-
φία έγινε για την ανάληψη εργο-
λαβίας από το Δημόσιο ύψους 
1,1 εκατ. ευρώ! Οταν η υπόθεση 
φτάνει στο ακροατήριο, τον Σε-
πτέμβρη του 2017, αλλάζει πάλι 
ο χαρακτηρισμός του αδική-
ματος. Από το άρθρο 216§1 του 
Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μη-
νών (η οποία θεωρητικά μπορεί 
να φτάσει μέχρι το ανώτερο 

όριο της φυλάκισης, που είναι 
πέντε χρόνια), υπάγεται στο 
άρθρο 217, που προβλέπει ότι 
«όποιος με σκοπό να διευκολύ-
νει την άμεση  συντήρηση,  την 
κίνηση  ή  την  κοινωνική  πρό-
οδο  αυτού  του ίδιου ή άλλου 
καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
πιστοποιητικό ή μαρτυρικό ή 
άλλο έγγραφο  που  μπορεί να   
χρησιμεύσει   συνήθως  για  τέ-
τοιους  σκοπούς  ή  εν  γνώσει  
του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό 
ή νοθευμένο έγγραφο τιμωρεί-
ται με  φυλάκιση μέχρι ενός 
έτους ή με χρηματική ποινή». 
Εχει στο μεταξύ μεσολαβήσει 
ο νόμος Παρασκευόπουλου (Ν. 
4411/2016), που προβλέπει την 
εξάλειψη του αξιόποινου των 
πλημμελημάτων που διαπρά-
χθηκαν μέχρι 31.3.2016 και προ-
βλέπουν ποινή φυλάκισης μέχρι 
δύο ετών. Ετσι, σε συνδυασμό 
με την υπαγωγή στο άρθρο 217 
ΠΚ, ο Δ. Τσίπρας δε δικάζεται, 
λόγω εξάλειψης του αξιόποινου 
(είναι ένα είδος παραγραφής).

Αυτά είναι τα γεγονότα, βάσει 
των οποίων μπορεί ο καθένας να 
εξάγει τα συμπεράσματά του. 
«Είχε καλό δικηγόρο και τον 
καθάρισε» λέει ο ένας. «Σιγά, αν 
δεν ήταν αδερφός του πρωθυ-
πουργού, θα σου 'λεγα εγώ αν 
θα καθάριζε» λέει ο άλλος. Στη 
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι 
συντριπτικά πιο πολλοί και σ' αυ-
τούς ποντάρει η ΝΔ. Επιτέλους, 
βρήκαν τον Τσίπρα «μπόσικο» 
σ' ένα ζήτημα και προσπαθούν 
να ρεφάρουν για όσα τους έχει 
σούρει για το πόθεν έσχες του 
Κούλη και την offshore της Μα-
ρέβας, για τα δάνεια του «Κήρυ-
κα» Χανίων και τα τηλεφωνικά 
κέντρα της Siemens. Το γεγο-
νός ότι ο Τσίπρας ανέλαβε την 
υποστήριξη των αδερφών του 
και διατηρεί στο Μαξίμου τον 
ξάδερφο, διευκολύνει τη ΝΔ να 
αναπτύξει την προπαγάνδα της. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα τη φτά-
σει μέχρι τη Βουλή.

Οι ηλικίες του γελοίου (1)
«Σας ευχαριστώ Κύριε και Παναγιά. Ευχα-

ριστώ τη θεότητα των Ταΐλανδών. Παγκόσμια 
συγκίνηση για το “θαύμα“ της Ταϊλάνδης: Δια-
σώθηκαν τα 12 παιδιά κι ο προπονητής τους». 
Μετά απ' αυτό το «τιτίβισμα» του υφυπουργού 
Τέρενς Κουίκ, όλοι βάλθηκαν να βρουν ποια εί-
ναι η θεότητα της Ταϊλάνδης και τι σχέση έχει 
με τον Ιησού και την Παναγιά. Ο γνωστός για 
την  ειδίκευσή  του  στα  θαύματα της Πανα-
γιάς, προπονητής ποδοσφαίρου, σήκωσε ψηλά 
τα χέρια. Στα μοναστήρια του Αθω άρχισαν 
να ξεσκονίζουν παλιά βιβλία, αλλά ούτε αυτοί 
βρήκαν απάντηση. Τη λύση έδωσε τελικά ένας 
καφενόβιος: Ψηφαλάκια ψάχνει ο άνθρωπος, 
ρε παιδιά. Κι επειδή είναι και του υπουργείου 
Εξωτερικών, είπε να κάνει κι ένα… άνοιγμα στην 
άγνωστη θεότητα της Ταϊλάνδης.

ΥΓ1. Εκείνοι που σχεδίασαν την επιχείρηση δι-
άσωσης κι εκείνοι που την εκτέλεσαν δεν έπαι-
ξαν προφανώς κανένα ρόλο. Ολα ήταν θέλημα 
του Κυρίου, της Παναγιάς και της θεότητας της 
Ταϊλάνδης. Οι οποίοι πρώτα σχεδίασαν τον 
εγκλωβισμό των παιδιών και του προπονητή στις 
σπηλιές και μετά τον απεγκλωβισμό τους, με τη 
βεβαιότητα ότι στη μακρινή Ελλάδα θα βρεθεί 

ένας ογκόλιθος της σκέψης, άμα τε και της πολι-
τικής, να αποδώσει… τα του θεού τω θεώ.

ΥΓ2. Περισσότερο από το 95% των Ταϊλαν-
δών είναι βουδιστές, οι οποίοι -ως γνωστόν- δεν 
αναγνωρίζουν καμιά θεότητα. Ακόμα και για τη 
θεϊκότητα του Βούδα έχουν διασπαστεί σε δε-
κάδες διαφορετικά δόγματα. Κοινή άποψη όλων 
είναι πως η θεϊκότητα ή μη του Βούδα δεν είναι 
το κύριο ζήτημα της θρησκείας τους!

Οι ηλικίες του γελοίου (2)
Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέ-

φτουν, η Φώφη κάνει πόλεμο με σύντροφους 
πασόκους… Αντικείμενο του πολέμου η Ντέπυ 
Γκολεμά, μια τηλεπερσόνα με μακρά θητεία στα 
πάνελ πρωινάδικων, μεσημεριανάδικων και μετα-
μεσονύκτιων εκπομπών… καλόπιστης κοινωνικής 
κριτικής, η οποία στρατεύθηκε στο ΚΙΝΑΛ, πήρε 
κάποιο πόστο (δε θυμόμαστε ποιο ακριβώς, αλλά 
δεν έχει καμιά σημασία) και προορίζεται για υπο-
ψήφια σε κάποια από τα κομμάτια της Β' Αθηνών.

Αυτό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, που εξόργισε 
τους πασόκους και όχι η ποιότητα της τηλεπερσό-
νας. Δε γίνεται να έρχεται ο… πάσα ένας και να 
παίρνει μια έδρα, αφήνοντας κάποιον από τους 
«αγωνιστές του κινήματος» στα κρύα του λουτρού.
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Προσχήματα
Η Τράπεζα Αττικής πούλησε στο αμερικάνικο fund Auldrige ένα 

πακέτο κόκκινων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Το πούλησε μόλις για 
70 εκατ. ευρώ. Επιασε κορόιδα τα αμερικανάκια; Οχι βέβαια. Οι 
άνθρωποι που διοικούν αυτά τα fund είναι γύπες, μπροστά στους 
οποίους οι διοικούντες τις ελληνικές τράπεζες είναι πιτσουνάκια. 
Προφανώς, οι διοικούντες αυτά τα vulture funds (γύπες) έχουν το  
μηχανισμό και ξέρουν τον τρόπο να εισπράξουν πολλές φορές τα 
70 εκατ. που έδωσαν για να αγοράσουν κόκκινα δάνεια ύψους 1,3 
δισ. ευρώ. Με απειλές κατασχέσεων και με κατασχέσεις και πλει-
στηριασμούς μπορούν να πάρουν τουλάχιστον τα μισά, δηλαδή 10 
φορές το κεφάλαιο που έδωσαν για την αγορά.

Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο, όμως στην Ελλάδα σκάνδαλο θε-
ωρήθηκε το γεγονός ότι ανάμεσα σ' αυτά τα δάνεια είναι και δυο 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Ο Καμμένος 
σήκωσε την παντιέρα της… αντίστασης στο σκάνδαλο, από κοντά 
και ο Νικολόπουλος, βουρ στον πατσά και το υπόγειο του Μαξίμου. 
Στην πιάτσα κυκλοφορούσε ό,τι νούμερο βόλευε τον κάθε προπα-
γανδιστή. Μέχρι και 500 εκατομμύρια ανέβηκαν τα δάνεια των 
κομμάτων. Φυσικά, τόσο μεγάλο ποσό δε θα μπορούσαν να είναι 
τα κομματικά δάνεια. Οχι ότι δε χρωστάνε τόσα, όμως το fund δε 
θα αγόραζε ένα πακέτο κόκκινων δανείων, το 40% του οποίου θα 
αποτελούνταν από δάνεια κομμάτων, που ξέρει ότι δεν μπορεί να 
τους κάνει τίποτα για να τα εισπράξει.

Οπως αποδείχτηκε, τα δάνεια ήταν 23,5 εκατ. ευρώ (20 του 
ΠΑΣΟΚ και 3,5 της ΝΔ). Περνώντας στο fund, που ουσιαστικά 
τα αγόρασε για κάτι λιγότερο από 1,3 εκατ. ευρώ, τα κόμματα θα 
«έσβηναν» αυτά τα δάνεια. Οχι τυπικά, αλλά στην πράξη. Αλλά και 
στην τράπεζα να έμεναν, πάλι «σβησμένα» θα ήταν. Σιγά μην τα 
πλήρωναν. Απλά θα φαίνονταν σε κάποιες καταστάσεις με κόκκι-
νο μελάνι. Μετά το σχετικό ντόρο, λοιπόν, ο Π. Ρουμελιώτης που 
διοικεί την Τράπεζα Αττικής έδωσε εντολή να παρθούν πίσω από 
το fund τα συγκεκριμένα δάνεια και να αντικατασταθούν με άλλα 
κόκκινα δάνεια ίσου ύψους. Ετσι, τηρήθηκαν όλα τα προσχήματα.

Λίστες τέλος
Θα το έχετε ήδη πληροφορηθεί, αλλά το γράφουμε κι εμείς για 

όσους δεν το πρόσεξαν. Λίστες τέλος. Οπως εξήγησε στην Επιτρο-
πή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. 
Πιτσιλής, μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ότι το ελεγκτικό 
δικαίωμα του Δημοσίου σε φορολογικές υποθέσεις παρελθόντων 
ετών δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τα πέντε χρόνια, «η αξιο-
ποίηση της λίστας Λαγκάρντ είναι αδύνατη πια». Ελεγχος μπορεί 
να γίνει μόνο σε υποθέσεις που εντοπίστηκε διαφορά μεταξύ ετών 
μεγαλύτερη των 10.000 ευρώ και τέτοιες είναι μόνο 75 περιπτώσεις 
από τους 1.727 ΑΦΜ που περιλάμβανε η λίστα Λαγκάρντ.

Περιττεύει να πούμε ότι την ίδια τύχη θα έχουν και άλλες τέ-
τοιες λίστες (Μπόργιανς κτλ.). Φυσικά, τη συγκεκριμένη εξέλιξη 
δεν μπορεί να την φορτώσει κάποιος αποκλειστικά στους Τσιπρο-
καμμένους. Το θέμα των λιστών σερνόταν χρόνια πριν αναλάβουν 
αυτοί τη διαχείριση της αστικής εξουσίας. Σ' αυτούς χρεώνεται 
αποκλειστικά η απατηλή προπαγάνδα, ότι με τις λίστες θα πιάσουν 
τη φοροδιαφυγή, τα κέρδη της οποίας πήγαιναν σε ξένες τράπε-
ζες. Η απάτη που έστησαν σε συνεργασία με τον πολιτικό απατε-
ώνα Νόρμπερτ-Βάλτερ Μπόργιανς, τον σοσιαλδημοκράτη τέως 
υπουργό Οικονομικών του ομόσπονδου γερμανικού κρατίδιου της 
Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό 
ότι ο Μπόργιανς έχει φτιάξει «σχολή», στην οποία θα «φοιτήσουν» 
έλληνες εφοριακοί και θα μάθουν πώς θα βγάζουν «λαβράκια» 
από τα CD που πωλούσε ο Μπόργιανς (τα είχε αγοράσει από την 
Ελβετία). Οπως έλεγε ο Μπόργιανς, είχε προσπαθήσει και το 2012 
να πουλήσει CD με καταθέτες εξωτερικού στην Ελλάδα, αλλά η 
τότε ελληνική κυβέρνηση δεν έδειξε ενδιαφέρον, εν αντιθέσει με 
την κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων που είχε τη διάθεση να γίνει 
αμείλικτος διώκτης των φοροφυγάδων που βγάζουν τα λεφτά τους 
στο εξωτερικό.

Η λίστα Μπόργιανς έφτασε στην Ελλάδα το Δεκέμβρη του 2015 
και περιλάμβανε περίπου 10.000 δεδομένα φυσικών και νομικών 
προσώπων με καταθέσεις ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Στις αρχές Μάρτη 
του 2018 είχε ξεκινήσει έλεγχος σε 333 υποθέσεις, είχε ολοκληρω-
θεί σε 135 (!), βεβαιώθηκε ποσό φόρου 115 εκατ. ευρώ και εισπρά-
χτηκαν μόλις 16,8 εκατ. ευρώ! Μιλώντας στη «Ντόιτσε Βέλε» ο πα-
μπόνηρος Μπόργιανς είπε: «Οταν δίνεις μια βάση δεδομένων με 
καταθέσεις άνω των έξι δισ. πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν είναι όλοι 
παράνομοι σε αυτή τη λίστα. Υπό αυτή την έννοια δεν περίμενα να 
εισπραχτούν έξι δισ. ευρώ. Ωστόσο τα εισπραχθέντα 16 εκατομ-
μύρια είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Και φυσικά ήλπιζα ότι όλοι 
εκείνοι που φοροδιέφυγαν θα επέστρεφαν τα χρήματα αυτά στα 
δημόσια ταμεία. Είναι κάτι που προκαλεί πάντα απογοήτευση. Αυτό 
όμως δεν ισχύει μόνον για την Ελλάδα, ισχύει και για εμάς. Οταν 
όλοι εκείνοι που πράγματι κάνουν βρωμοδουλειές καταφέρνουν 
να γλιτώσουν με τη βοήθεια ακριβοπληρωμένων συμβούλων και 
δικηγόρων, τότε αυτό προκαλεί φυσικά οργή. Και γι' αυτό ήλπιζα 
εντέλει το ποσό να ήταν μεγαλύτερο». Για τον Τσίπρα, τον… πελάτη, 
ο Μπόργιανς μόνο καλά λόγια είχε να πει: «Πιστεύω στην ειλικρί-
νεια των προθέσεών του»! Καταλάβατε, νομίζουμε…

Τι θα κόστιζε στην ΕΚΤ να βάλει την 
Ελλάδα στο πρόγραμμα «ποσοτικής 

χαλάρωσης», το περιβόητο QE, έστω για 
ένα μήνα, μέχρι να λήξει τυπικά το τρίτο 
Μνημόνιο; Τίποτα απολύτως. Αντε να έδι-
νε η ΕΚΤ φτηνό χρήμα ύψους μισού δισ., 
ώστε να έχουν να λένε οι Τσιπραίοι ότι όχι 
μόνο έβγαλαν τη χώρα από τα Μνημόνια, 
αλλά  την έβαλαν και στο QE, γεγονός 
που θα στείλει ενθαρρυντικά μηνύματα 
στις «αγορές» και θα επιτρέψει τη σύντο-
μη επιστροφή στην «κανονικότητα» (του 
δανεισμού). Ομως, ο Ντράγκι, πεισμω-
μένος που δεν έγινε δεκτή από τη Γερ-
μανία και το Eurogroup η πρότασή του 
για «προληπτική γραμμή πίστωσης», δε 
δέχτηκε να κάνει αυτό το πολιτικό δώρο 
στους Τσιπροτσακαλώτους.

Στις αρχές της προηγούμενης εβδο-
μάδας, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, 
ο Ντράγκι έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο 
περί -σύντομης έστω- εισόδου της Ελλά-
δας στο QE. Περιέγραψε μια διαδικασία 
που παραπέμπει το ζήτημα στις ελληνικές 
καλένδες. Τότε που το ίδιο το πρόγραμμα 
«ποσοτικής χαλάρωσης» θα έχει τερμα-
τιστεί από την ΕΚΤ. Οπως είπε ο ευρω-
τραπεζίτης, «πρέπει να περιμένουμε τις 
απαντήσεις από διάφορα Κοινοβούλια, 
τα οποία πρέπει να εγκρίνουν τις απο-
φάσεις που πήρε το Eurogroup. Μετά 
πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση 
του διοικητικού συμβούλιου του EFSF». 
Σημειώνουμε πως υπάρχει και η Ανάλυ-
ση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA), που θα 
κάνει μόνη της η ΕΚΤ.

Ο Ντράγκι σημείωσε, επίσης, ότι μετά 
τη λήξη του «προγράμματος» η Ελλάδα 
θα μπορούσε να ενταχθεί στο QE μόνο 
αν διατηρούνταν το waiver, δηλαδή η κατ' 
εξαίρεση αποδοχή ελληνικών τίτλων ως 
ενεχύρων δανεισμού από την ΕΚΤ, όσο 
οι ελληνικοί τίτλοι δεν έχουν αξιολόγηση 
επενδυτικής βαθμίδας. «Η τρέχουσα με-
ταμνημονιακή ενισχυμένη εποπτεία δεν 
εγγυάται την ύπαρξη waiver» ξεκαθάρισε 
ο Ντράγκι. Στο μεταξύ, οι διαβόητοι οίκοι 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότη-
τας μιας χώρας αναβαθμίζουν μεν τα 
ελληνικά ομόλογα, όμως η βαθμίδα στην 
οποία ακόμα βρίσκονται απέχει περίπου 
τέσσερα σκαλοπάτια από τη λεγόμενη 
επενδυτική βαθμίδα (είναι η βαθμίδα που 
λέει στους «επενδυτές» ότι μπορούν χω-
ρίς κανέναν ενδοιασμό να βάλουν λεφτά 
σε ελληνικά ομόλογα).

Ετσι, η συμμετοχή στο QE, που πριν 
από ενάμιση χρόνο ήταν για τους Τσι-
προτσακαλώτους το «ιερό δισκοπότηρο», 
χωρίς την κατάκτηση του οποίου δήλωναν 
ότι δε θα κλείσουν τη δεύτερη αξιολό-
γηση, αποσύρθηκε από το κυβερνητικό 
λεξιλόγιο. Οι άνθρωποι αποδείχτηκαν 
απατεώνες ακόμα και σε απλά οικονομι-
κά ζητήματα. Προσέδωσαν μεταφυσικά 
χαρακτηριστικά σε μονεταριστικά εργα-
λεία όπως το QE και τα πούλησαν στον 
κόσμο (που είναι λογικό να μη γνωρίζει 
πολλά για τέτοια εξειδικευμένα οικονο-
μικά ζητήματα) σαν θαυματουργό νερό 
του Καματερού.

Η συμμετοχή στο QE θα προσέφερε 
μια καλή προπαγανδιστική ανάσα στους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά ο Ντράγκι μουλά-
ρωσε. Τόσο πολύ που δεν πρόκειται να 
δώσει ούτε το waiver, που -μάλλον για 
τυπικούς λόγους- ζήτησε ο Στουρνάρας. 
Ετσι, οι Τσιπροτσακαλώτοι πρέπει ν' ανα-
ζητήσουν στήριγμα σε μια ακόμα «έξοδο 
στις αγορές». Σε χρόνο όσο γίνεται πιο 
κοντά στην 21η Αυγούστου, που η χώρα 
«θα έχει βγει από τα Μνημόνια». Οπως 
εξηγούσαμε στο προηγούμενο φύλλο της 
Κόντρας, η «έξοδος στις αγορές», δηλα-
δή ο δανεισμός του ελληνικού κράτους 
από τους τοκογλύφους του διεθνιστικού 
χρηματιστικού κεφάλαιου, προκειμένου 
να πληρώνει τα τοκοχρεολύσια των πα-
λιών δανείων (χωρίς το χρέος να μειώνε-
ται έστω και ελάχιστα) έχει γίνει πλέον η 
νέα «μεγάλη ιδέα του έθνους». Υπάρχει, 
βέβαια, το «μαξιλάρι ρευστότητας», που 
επαρκεί για 22 μήνες, όπως σημείωσε 
το Eurogroup στις 22 του Ιούνη, όμως η 

κυβέρνηση έχει ανάγκη από μια «έξοδο 
στις αγορές», για να «ταπώσει» τους πο-
λιτικούς της αντιπάλους και να τους κολ-
λήσει τη ρετσινιά του καταστροφολόγου. 
Αν μάλιστα πάνε για εκλογές τον Σεπτέμ-
βρη, μέχρι τις 20 Αυγούστου θα πρέπει 
να έχουν κάνει μια «έξοδο στις αγορές».
Εστω κι αν αυτή αφορά μόνο τριετή ομό-
λογα, που θεωρούνται σίγουρη απόδοση 
για τους «επενδυτές», και όχι εφταετή ή 
δεκαετή. 

Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που εμείς 
πρέπει να τονίζουμε, για να καταλάβει 
ο ελληνικός λαός -έστω και σε γενικές 
γραμμές- ότι τον κοροϊδεύουν, είναι πως 
όλ' αυτά αφορούν την τεχνική διαχείρι-
ση του κρατικού χρέους και όχι την ουσία 
του. Το χρέος παραμένει και θα εξακο-
λουθήσει να παραμένει (το ομολογούν 
και οι ίδιοι στα ντοκουμέντα τους, όπως 
π.χ. το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής) στα ίδια 
δυσθεώρητα επίπεδα. Ο ελληνικός λαός 
δε θα υφίσταται μόνο την καπιταλιστική 
εκμετάλλευση με όρους κινεζοποίησης, 
αλλά και ένα ανελέητο δημοσιονομικό 
«στύψιμο», προκειμένου να αποπληρώ-
νονται τα υπέρογκα τοκοχρεολύσια κά-
θε χρόνο, το ύψος των οποίων ορίζουν οι 
ίδιοι οι ιμπεριαλιστές δανειστές με τις πε-
ριοδικές αναδιαρθρώσεις του χρέους που 
κάνουν (15% του ΑΕΠ μέχρι το 2032 και 
20% του ΑΕΠ κάθε χρόνο στη συνέχεια). 

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο, το χρέος είναι η «ακοίμητος κανδήλα», 
της οποίας το λάδι δεν πρέπει να σωθεί 
ποτέ. Χρέος των πιστών ελλήνων «χρεο-
φυλάκων», των αστικών κυβερνήσεων, εί-
ναι να εξασφαλίζουν αυτό το «λάδι». Να 
εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή 
των τοκοχρεολυσίων, το ύψος των οποί-
ων καθορίζουν -φυσικά- οι ίδιοι οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές. Αυτό δεν μπορεί να 
γίνει αλλιώς παρά με την κινεζοποίηση 
του ελληνικού λαού και το ξεπούλημα της 
κρατικής περιουσίας. 

Πέταξε το QE, «μας» έμειναν οι «αγορές»…

Τελική ευθεία (1)
Πού πα' ρε Πατούλη; Ο άλλος βγάζει 

φωτογραφίες με τον Ιερώνυμο και τις 
πασάρει στα ΜΜΕ, για να δείξει ότι έχει 
πάρει και το ιερό χρίσμα για το Δήμο 
Αθήνας, κι εσύ απαντάς με ομιλία στα 
Πετράλωνα με την Πατούλαινα πρώτο 
τραπέζι πίστα; 

Οχι, δεν είναι χαζός ο Πατούλης. Δια-
πραγμάτευση κάνει. Ο Δήμος Αθηναίων 
παραείναι ψηλός για το μπόι του. Μια θέ-
ση στο ψηφοδέλτιο της Βόρειας Αθήνας, 
όμως, δε θα του έπεφτε καθόλου άσχημα. 
Εχει μηχανισμό στο Μαρούσι, έχει άκρες 
στα υπόλοιπα βόρεια προάστια, αν τον 
υποστηρίξει και η «οικογένεια» (αφού θα 
έχει κάνει στη μπάντα χάριν του γιου της 
Ντόρας) μπορεί να κάνει το μεγάλο (για 
τα δικά του «κιλά») βήμα από το δημαρ-
χείο στη Βουλή. Κι από εκεί μπορεί να δι-
εκδικήσει και κάνα υπουργείο, αν ο Κού-
λης καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ενώ αν επιμείνει να κατέβει ως «αντάρ-
της» στο Δήμο Αθήνας, θα χαντακώσει το 
πολιτικό του μέλλον. Δήμαρχος αποκλεί-

εται να βγει, ενώ θα υποδειχτεί ως απο-
κλειστικός υπεύθυνος για την ήττα της 
παράταξης.

Τελική ευθεία (2)
Ο Κούλης φοβάται εκλογές το φθινό-

πωρο και δε θέλει να την πατήσει όπως 
ο Μεϊμαράκης το 2015, που πίστεψε τη 
διαβεβαίωση του Τσίπρα ότι δε θα κάνει 
εκλογές κι έστειλε τους δεξιούς για μπά-
νια. Εβαλε, λοιπόν, τη ΝΔ σε εκλογική 
ετοιμότητα και ανακοίνωσε συνέδριο του 
κόμματος. Αν ο Τσίπρας κάνει πρόωρες 
εκλογές, τότε το συνέδριο θα αποκτήσει 
εκ των πραγμάτων προεκλογικό χαρακτή-
ρα, είπε με νόημα απευθυνόμενος στην 
πολιτική επιτροπή της ΝΔ.

Το σημαντικότερο απ' όσα είπε ήταν ο 
ορισμός του Μεϊμαράκη ως προέδρου 
της Οργανωτικής Επιτροπής του συνέ-
δριου. Για να το ανακοινώσει ο Κούλης, 
σημαίνει ότι υπήρξε συνεννόηση με τον 
Βαγγέλα και αποδοχή του τελευταίου 
να είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου. Το 
συνηθίζουν τα αστικά κόμματα, όταν 
πλησιάζουν εκλογές, να κάνουν τέτοιες 
θεαματικές κινήσεις για να συμβολίσουν 
την ενότητα του κόμματος και να δώσουν 
την εντύπωση της πανστρατιάς. Ο Κού-
λης και το επιτελείο του κατάλαβαν ότι 
οι μοντερνιές και οι συνάξεις οπαδών 
πάνω σε μπάλες από σανό ή ψαροκασέ-
λες δε σημαίνουν τίποτα για τις εκλογές, 
αν δεν κατέβουν στην πιάτσα οι «λαϊκές 
δυνάμεις να 'ούμε». Στο δρόμο προς τις 

εκλογές θα γίνουν όλα τα κομπρεμί και 
θα ικανοποιηθούν όλα τα «αιτήματα» 
των στελεχών που ξέρουν να μαζεύουν 
ψήφους πόρτα-πόρτα. Ακόμα και το γιο 
του Τραγάκη βλέπουμε υποψήφιο. Και την 
κόρη του Μάκαρου του Γιακουμάτου, αν 
αυτός πάρει την απόφαση να αποσυρθεί 
στη Μύκονο.

Τελική ευθεία (3)
Η Δούρου εξακολουθεί ατάραχη την 

ψηφοθηρική της καμπάνια, στην οποία 
έχει δώσει το γενικό τίτλο «This_is_not_
fake_news» (τύφλα να 'χει ο Τραμπ). Μετά 
τα αποχετευτικά έργα στη Χαμοστέρνας 
και Πειραιώς, σειρά πήραν οι παιδικές 
χαρές του Δήμου Περιστερίου. Το περι-
εχόμενο της καμπάνιας εμετικό: «Επειδή 
το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση 
είναι ιερό, Επειδή οι εικόνες είναι ο καλύ-
τερος μάρτυρας, Εμείς πάμε κόντρα στο 
ρεύμα, πάμε κόντρα στα fake news, Επι-
λέγουμε να δείξουμε την αλήθεια, Γιατί 
δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η Αττική αλλάζει. 
Συνεχίζουμε».

Και βέβαια, τα λεφτά για την καμπάνια 
τα βάζει η περιφέρεια και όχι η παράταξη 
της Δούρου («Δύναμη Ζωής»), το λογότυ-
πο της οποίας φιγουράρει στα βίντεο. 
Πάντα το έκαναν αυτό τα κόμματα και οι 
παρατάξεις που διαχειρίζονταν την εξου-
σία σε οποιοδήποτε επίπεδο του αστικού 
κράτους. Τέτοια απροκάλυπτη και επιθε-
τική προεκλογική καμπάνια, όμως, εμείς 
δε θυμόμαστε να έχει ξαναγίνει.
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To γελοίο γαϊτανάκι των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Θα ρίξει ή δε θα ρίξει την κυβέρνηση ο Καμμένος; «Ο Πάνος 
Καμμένος δε θα ρίξει την κυβέρνηση» αποφαίνεται ακόμα και ο… 
Νίκος Φίλης! Δεν υπάρχει περίπτωση, θα ρίξουμε την κυβέρνηση 
άμα φέρει για κύρωση τη συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνει ο εκ-
πρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ Τοσουνίδης. Εκτός αν η κυβέρνηση 
καταθέσει τη συμφωνία για κύρωση με τη διαδικασία των 180 
ψήφων. Ακριβώς τα ίδια επαναλαμβάνει και ο αντιπρόεδρος των 
ΑΝΕΛ Σγουρίδης.

«Δεν αναφέρεται πουθενά στο Σύνταγμα ή στους άγραφους 
κανόνες της δημοκρατίας ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια πλειο-
ψηφία. Μετράει η πλειοψηφία των βουλευτών του κοινοβουλίου 
και μια τέτοια πλειοψηφία για τη συμφωνία θα υπάρξει», λέει ο 
Κοτζιάς. Κάνει και αριθμητική: 145 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 
έξι επιπλέον, που υπάρχουν, αλλά μπορεί και να μη χρειαστούν, 
γιατί αν κάποια κόμματα δε συμμετάσχουν, μπορεί να αρκούν 
ακόμα και λιγότερες από 130 ψήφοι.

Τον ακούει ο Καμμένος και δίνει εντολή στον Τοσουνίδη να 
εκδώσει ανακοίνωση των ΑΝΕΛ για να… υπενθυμίσει στον Κο-
τζιά πως η κυβέρνηση είναι «δύο συνεργαζόμενων κομμάτων» 
και «εκφράζεται επισήμως διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, 
ο οποίος μεταφέρει την κοινή συνισταμένη μεταξύ των δύο πο-
λιτικών ηγετών, του Πάνου Καμμένου και του Αλέξη Τσίπρα» (να 
προσεχθεί η σειρά, παρακαλούμε!). «Οποιαδήποτε άλλη προσέγ-
γιση εκφράζει προσωπικές εκτιμήσεις και σε κάθε περίπτωση ο 
καθένας θα πρέπει να περιορίζεται στα του οίκου του», κατέληγε 
η ανακοίνωση, που αν ο Κοτζιάς διέθετε χιούμορ θα την υποδε-
χόταν με καγχασμούς.

Αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε εδώ τι έλεγε ο Καμμένος, κάθε 
φορά που έβγαινε από το Μαξίμου, ενόσω η συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ ήταν ακόμα στο «ψήσιμο»: «Εχω εμπιστοσύνη στον υπουργό 
Εξωτερικών. Να πω στον ελληνικό λαό ότι ο κ. Κοτζιάς δεν είναι 
από εκείνους που άλλα υπογράφουν και άλλα λένε εν συνεχεία».

Η αντιπαράθεση Κοτζιά-Καμμένου διεξάγεται πλέον ανοιχτά. 
Κι ο Τσίπρας καλείται να παραστήσει το διαιτητή, κυρίως όταν ο 
Καμμένος στριμώχνεται πολύ και δείχνει εκτός εαυτού. Κάπως 
έτσι προέκυψε και η προ εβδομάδων δήλωση Τζανακόπουλου, ότι 
η πρόταση για κύρωση της συμφωνίας με αυξημένη πλειοψηφία 
είναι ένα από τα ενδεχόμενα που θα εξετάσει η κυβέρνηση. Δή-
λωση που ο ίδιος ο Τζανακόπουλος «διόρθωσε» σε ραδιοφωνική 
συνέντευξή του την περασμένη Δευτέρα. Καλύπτοντας πλήρως 
τον Κοτζιά, ο Τζανακόπουλος είπε ότι «ο κύριος Καμμένος και οι 
ΑΝΕΛ έχουν καταθέσει μια πρόταση σε σχέση με την ανάγκη 
για μια πιο διευρυμένη πλειοψηφία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, 
εκατόν ογδόντα βουλευτών», η οποία «είναι στο τραπέζι», όμως  
όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από την άλλη πλευ-
ρά, η κυβέρνηση θα πάει τη συμφωνία για κύρωση στη Βουλή 
«παλεύοντας για μια όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία». Μ' άλλα λόγια, πλειοψηφία να ́ ναι κι όση 
θέλει ας είναι, χωρίς σώνει και καλά το όριο των 180. Οταν του 
θύμισαν τι είπε ο Τοσουνίδης («εμείς θα σταματήσουμε με κάθε 
τρόπο τη συμφωνία για να μην περάσει. Ισως και ρίχνοντας την 
κυβέρνηση, αν χρειαστεί»), παρέπεμψε στον Καμμένο («Εντάξει, 
ο κύριος Καμμένος έχει πει διαφορετικά πράγματα πριν από κά-
ποιο διάστημα» - «Εγώ ακούω τον κ. Καμμένο, ο οποίος λέει ότι θα 
πορευτεί με τον κ. Τσίπρα μέχρι τη λήξη της τετραετίας και στη 
βάση αυτής της πολιτικής τοποθέτησης η ελληνική κυβέρνηση 
σχεδιάζει και τα επόμενά της βήματα») και επέμεινε να υπενθυ-
μίζει «τη θέση του κ. Καμμένου, σύμφωνα με την οποία θα ολο-
κληρωθεί η τετραετία με την παρούσα δομή της κυβέρνησης».

Στο τέλος, για να μη μείνει καμιά αμφιβολία ότι ο Τσίπρας δεν 
σκοπεύει να κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών με την αυξημένη 
πλειοψηφία των 180 βουλευτών, ο Τζανακόπουλος επανέλαβε: 
«Οι βουλευτές που θα υποστηρίξουν τη συμφωνία θα είναι πολλοί 
περισσότεροι από 151. Ο κ. Κοτζιάς είπε ότι αυτό είναι το νού-
μερο που απαιτείται. Και σας λέω ότι ο αριθμός των βουλευτών 
που τελικά θα ψηφίσει τη συμφωνία θα είναι πολύ μεγαλύτερος».

Μιλάμε για κανονικό τραγέλαφο. Οι συριζαίοι έχουν πλήρη 
συνείδηση του τραγέλαφου, όμως μάλλον εκτιμούν ότι αυτός 
δεν προκαλεί πολιτικό κόστος στους ίδιους, παρά μόνο στον 
Καμμένο. Γι' αυτό τον ξεφτιλίζουν έτσι. Ο Τζανακόπουλος λέει 
ότι το 180 δεν ισχύει, επικαλείται τον Καμμένο που λέει ότι δεν 
πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση και μιλά περιφρονητικά για τον 
εκπρόσωπο Τύπου των ΑΝΕΛ («Εγώ δεν είμαι ούτε σχολιαστής, 
ούτε διερμηνευτής του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ»). Και δεν είναι 
μόνο ο Κοτζιάς, αλλά και άλλοι υπουργοί, όπως ο Φλαμπουράρης 
και ο Κουβέλης που δηλώνουν δημόσια ότι δεν απαιτούνται 180.

Εχουν άραγε τη διαβεβαίωση του Καμμένου ότι με τίποτα δεν 
πρόκειται να εγκαταλείψει τον υπουργικό θώκο του Πενταγώ-
νου; 'Η απλά τον αγνοούν εντελώς, έχοντας αποφασίσει να πάνε 
σύντομα σε εκλογές, οπότε πλέον δε θα έχουν την ανάγκη του 
Καμμένου, το μόρφωμα του οποίου αναμένεται να εξαερωθεί;

Για τη Ντόρα Μπακογιάννη τα πράγματα 
είναι απλά. Για να μας δώσει ο Ερντογάν 

τους δύο έλληνες στρατιωτικούς μας ζητά 
να  του δώσουμε τους οχτώ τούρκους στρα-
τιωτικούς. Επειδή αυτούς καμιά ελληνική 
κυβέρνηση δεν μπορεί να τους δώσει, έτσι 
όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ας 
του δώσουμε κάποιους άλλους. Ας του δώ-
σουμε τους εννιά που συνελήφθησαν με την 
κατηγορία ότι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν 
τον Ερντογάν, όταν αυτός επισκέφτηκε την 
Ελλάδα. Αλλωστε, αυτοί οι εννιά δεν είναι 
παρά «οι Κουφοντίνες της Τουρκίας»!

Δεν περιμέναμε από τη Μπακογιάννη 
να αναρωτηθεί αν αυτοί οι εννιά θα είχαν 
στην Τουρκία «δίκαιη δίκη», όπως επιτάσσει 
ο αστικός «νομικός πολιτισμός» (η περιβόητη 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου). Οι απόψεις της για την ποινική 
μεταχείριση αυτών που αποκαλεί «τρομο-
κράτες» είναι γνωστές. Απαιτούμε, όμως, να 
γνωρίζει ότι το νομικό στάτους αυτών των 
αγωνιστών είναι ίδιο με αυτό των οχτώ φυγά-
δων στρατιωτικών. Τα ελληνικά δικαστήρια 
έχουν απορρίψει όλα τα αιτήματα έκδοσης 
που υπέβαλαν οι τουρκικές αρχές. Μπορεί 
κανείς να κατηγορήσει αυτά τα δικαστήρια 
για… ανοχή προς «τρομοκράτες»;

Είναι μάλλον σκόπιμο να θυμίσουμε την 
ιστορία μιας από τους εννιά, της 21χρονης 
Χαζάλ Σεκέρ. Το τουρκικό αίτημα έκδοσης 
την κατηγορούσε για «συγκρότηση και διοί-
κηση τρομοκρατικής οργάνωσης» από το 
2007. Δηλαδή, από ηλικίας 10 ετών! Αυτό το 
επεσήμανε και η εισαγγελέας, που πρότεινε 
στο Συμβούλιο Εφετών να απορριφθεί το αί-
τημα έκδοσης, όπως και έγινε (με ομόφωνη 
απόφαση).

Δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό η Μπακο-
γιάννη. Γράφηκε στον ελληνικό Τύπο και όχι 

στα ψιλά. Αδιαφορεί όμως. Εκείνο που την 
ενδιαφέρει είναι να ρίξει νερό στο μύλο της 
τρομοϋστερίας. Να πει στον ελληνικό λαό 
πως εδώ δεν υπάρχουν μόνο οι φυγάδες 
στρατιωτικοί, που δεν ξέρουμε αν συμμε-
τείχαν ή όχι στο αποτυχημένο πραξικόπημα 
κατά του Ερντογάν. Εδώ υπάρχουν «τρομο-
κράτες» που έχουμε χρέος να τους παραδώ-
σουμε στον Ερντογάν, για να μας δώσει κι 
αυτός «τα παιδιά μας». Κι αν δεν μπορούμε 
να δώσουμε αυτούς τους εννιά, ας πιάσουμε 
άλλους και ας τους παραδώσουμε με συνο-
πτικές διαδικασίες, χωρίς να προλάβουν να 
κινήσουν δικαστικές διαδικασίες. Ακόμα 
και στα μουλωχτά, όπως έγινε τον Μάη του 
2013 με τον Μπουλούτ Γιαϊλά, που τον απή-
γαγε η Αντιτρομοκρατική εν μέση οδώ στα 
Εξάρχεια και τον παρέδωσε στην τουρκική 
Ασφάλεια στην Αδριανούπολη. 

Τα ξέρει πολύ καλά εκείνα τα γεγονότα 
η Μπακογιάννη, γι' αυτό ζητά να υπάρξει 
«αμοιβαιότητα» με το τουρκικό κράτος, βά-
ζοντας στο στόχαστρό της αγωνιστές που 
είναι πολιτικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα, 
επειδή στην Τουρκία διώκονται για αντικα-
θεστωτική ή εθνικοαπελευθερωτική δράση.

Δεν κινείται σε διαφορετικό μήκος κύμα-
τος η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία -σημειω-
τέον- άφησε αναπάντητη την πρόκληση 
της Μπακογιάννη. Το γεγονός ότι σε βάρος 
αυτών των εννιά αγωνιστών στήθηκε μια κα-
ραμπινάτη σκευωρία λέει πολλά. Γιατί αυτή 
η σκευωρία ήταν ένα «δωράκι» προς τον 
«σουλτάνο», που πιστοποιούσε την αγαστή 
συνεργασία ανάμεσα στις «αντιτρομοκρα-
τικές» υπηρεσίες των δύο χωρών. Και βέ-
βαια, η ελληνική Αντιτρομοκρατική έστησε 
τη σκευωρία με κυβερνητική εντολή, όχι με 
δική της πρωτοβουλία. Οι εννιά αγωνιστές 
χρησιμοποιήθηκαν στο βρόμικο διπλωματι-

κό παιχνίδι, που εκείνη την περίοδο δεν είχε 
μπει ακόμα στη φάση του εθνικιστικού πα-
ροξυσμού, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αξίζει να θυμίσουμε το μήνυμα που έστει-
λαν από τις φυλακές, όπου φρόντισαν να 
τους διασπείρουν, οι εννιά αγωνιστές:

«Δεν υπήρχε, ούτε πάνω μας, ούτε στο 
σπίτι, ούτε οπουδήποτε αλλού, ούτε και είναι 
δυνατόν να υπάρξει, έστω και το παραμικρό 
αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με μια τέτοια 
επίθεση. Αυτή η συνωμοσία ταιριάζει απόλυ-
τα με τις μεθόδους της τουρκικής αστυνομί-
ας. Οι δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν, ότι 
είχαμε προετοιμασίες για δολοφονική επίθε-
ση κατά του Ερντογάν, είναι ψευδέστατες.

»Επειδή δεν είχαν στα χέρια τους κανέ-
να στοιχείο, παρουσίασαν ως αποδεικτικό 
στοιχείο τους σουγιάδες. Τις μπαταρίες και 
το επιτραπέζιο ρολόι τα παρουσίασαν ως ερ-
γαλεία για κατασκευή βόμβας. Είναι ψέματα.

»Είναι ψέμα ότι προετοιμαζόμασταν για 
δολοφονική επίθεση κατά του Ερντογάν. 
Ισχυρίζονται ότι για την επίθεση αυτή θάψα-
με στο βουνό ρουκέτα και βόμβες. Είναι ψέμα 
ότι θάψαμε στο βουνό όπλα. Στα σπίτια μας 
δεν υπήρχαν όπλα, εκρητικά υλικά κλπ.».

Ας έχουμε το νου μας, λοιπόν. Να μην 
επιτρέψουμε κανένα παζάρι με τη ζωή 
των τούρκων και κούρδων αγωνιστών. Να 
απαλλαγούν οι εννιά αγωνιστές από τις κα-
τηγορίες που τους φόρτωσαν οι σκευωροί 
της Αντιτρομοκρατικής. Να επισπευστούν 
οι σχετικές διαδικασίες και να απαλλαγούν 
είτε με βούλευμα είτε στο δικαστήριο. Να 
μην παραδοθεί στην Τουρκία και να απε-
λευθερωθεί άμεσα ο αγωνιστής Τουργκούτ 
Καγιά, ο οποίος συνεχίζει να πραγματοποι-
εί απεργία πείνας αντιδρώντας στην απα-
ράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου για 
έκδοσή του στην Τουρκία.

Κάτω τα χέρια από τους τούρκους 
και κούρδους αγωνιστές

τικός οπαδός του Τραμπ (ο 
Καμμένος ας πούμε) διαπί-
στωνε με θλίψη πως ο Πούτιν 
υπερτερούσε εμφανώς. Ο 
ίδιος απέπνεε τον αέρα ενός 
ιμπεριαλιστή ηγέτη που ξέρει 
τα θέματα και τοποθετείται 
με προσοχή σε ό,τι ρωτιέται, 
ενώ δίπλα του είχε έναν καρα-
γκιόζη που με φτωχά αγγλικά 
προσπαθούσε να απολογη-
θεί στους συμπατριώτες του 
δημοσιογράφους. Στο τέλος 
του χάρισε και μια μπάλα για 
να ‘χει να παίζει! Κίνηση που 
επισήμως ερμηνεύτηκε ως δι-
πλωματική αβρότητα (επειδή 
οι ΗΠΑ θα διοργανώσουν μαζί 
με άλλες αμερικανικές χώρες 
το μεθεπόμενο Μουντιάλ), 
ανεπισήμως όμως μπορούσε 
να ερμηνευτεί όπως τραβάει 
η ψυχούλα του καθενός (σαν 
απόδειξη του πόσο σύγχρονη 
και δημοκρατική χώρα είναι η 
Ρωσία, που κατάφερε να διορ-
γανώσει το καλύτερο Μουντι-
άλ, ή σαν προτροπή του αθλη-
τικού πρώην γκαγκεμπίτη προς 
το παιδοβούβαλο με το καροτί 
μαλλί: «παίξε με τη μπαλίτσα 
σου μπούλη» - ο καθένας δια-
λέγει την εκδοχή του).

Ο Πούτιν είχε κάθε λόγο να 

είναι ικανοποιημένος, αφού 
τουλάχιστον από πλευράς 
δημοσιότητας αναβαπτίστηκε 
μετά από το στραπάτσο που 
υπέστη με τη δηλητηρίαση 
ρώσου πρώην πράκτορα και 
της κόρης του σε βρετανικό 
έδαφος, που είχε ως συνέπεια 
μαζικές απελάσεις ρώσων αξι-
ωματούχων (60 απέλασε μόνο 
η Ουάσινγκτον) και διεθνή κα-
τακραυγή. Αλλο πράγμα να σε 
επαινούν τα μεγαλολαμόγια 
της ΦΙΦΑ για τη διοργάνωση 
του Μουντιάλ και άλλο να σε 
επαινεί ο ηγέτης της μεγαλύτε-
ρης ιμπεριαλιστικής δύναμης 
του πλανήτη.

Οσο για τον Τραμπ, ούτε 
ψύλλος στον κόρφο του. Πριν 
καν πατήσει το πόδι του στις 
ΗΠΑ τα μαχαίρια εκτοξεύο-
νταν από όλες τις κατευθύν-
σεις. Κι αν από τους Δημο-
κρατικούς η αντίδραση ήταν 
αναμενόμενη, καθώς οι ΗΠΑ 
βρίσκονται σε προεκλογική 
περίοδο, τι να πει κανείς για 
εξέχοντες Ρεπουμπλικανούς, 
όπως ο Τζον ΜακΚέιν, που 
μίλησε για «μια από τις πιο αι-
σχρές εμφανίσεις αμερικανού 
προέδρου που μπορώ να θυμη-
θώ»; Οι πρώην διοικητές της 
CIA, Τζον Μπρέναν, και του 

FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, ξεσπάθω-
σαν, φτάνοντας στο σημείο να 
μιλήσουν ακόμα και για «προ-
δοσία». Ηταν τόσο σφοδρές οι 
αντιστάσεις που ο Τραμπ, μετά 
από μια αποτυχημένη άμυνα 
μέσω Twitter, αναγκάστηκε να 
κάνει κωλοτούμπα (αγαπημένο 
του σπορ), αποδίδοντας σε… 
φραστικό λάθος ό,τι είπε στη 
συνέντευξη Τύπου με τον Πού-
τιν, περί μη ανάμιξης της Ρωσί-
ας στις αμερικάνικες εκλογές!

Ολα αυτά είναι εξόχως… 
αμερικανικά. Οι αντίπαλοι του 
Τραμπ ποντάρησαν στα παρα-
δοσιακά αντιρωσικά αντανα-
κλαστικά που υπάρχουν στους 
αμερικανούς πολίτες, σε μια 
προσπάθεια να πριονίσουν το 
κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται 
ο Τραμπ. Απάντησαν με καθε-
στωτικό λαϊκισμό στο χυδαίο 
λαϊκισμό που χρησιμοποιεί ο 
Τραμπ. Ηταν η ευκαιρία που 
περίμεναν. Το αποτέλεσμα 
θα το δείξει η… νεκροψία, 
δηλαδή η κάλπη των λεγόμε-
νων Ενδιάμεσων Εκλογών τον 
προσεχή Νοέμβρη, τις οποίες 
-όπως λένε- θέλουν να χρησι-
μοποιήσουν ως εφαλτήριο για 
να πετύχουν την αποπομπή του 
Τραμπ από το Λευκό Οίκο. 'Η 
για να τον βάλουν σε καλούπια 

μέχρι τη λήξη της θητείας του 
το 2020.

Φυσικά, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρω-
σίας δεν άλλαξαν μετά από τη 
θερμή συνάντηση του Τραμπ 
με τον Πούτιν (όπως δε θα 
άλλαζαν αν η συνάντηση ήταν 
ψυχρή). Αυτά είναι θεατρινι-
σμοί για μαζική κατανάλωση. 
Το τι ειπώθηκε πραγματικά στη 
συνάντηση και στο παρασκή-
νιο που προηγήθηκε δε θα το 
μάθουμε ποτέ. Οι αντιθέσεις 
μεταξύ των δύο ισχυρότερων 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων του 
πλανήτη, που αφορούν το πυ-
ρηνικό τους οπλοστάσιο, την 
αμερικάνικη αντιπυραυλική 
ασπίδα (που η Ρωσία την κα-
ταγγέλλει με κάθε ευκαιρία), 
την προσάρτηση της Κριμαίας 
και το μέτωπο της Ουκρανίας, 
το συριακό μέτωπο με τη στή-
ριξη του Ασαντ από τη Ρωσία, 
τον εμπορικό πόλεμο που έχει 
ανοίξει με την επιβολή δασμών 
από τις ΗΠΑ σε σίδηρο και χά-
λυβα και τόσα ακόμα θέματα, 
επί των οποίων οι ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις διασταυρώνουν 
τα ξίφη τους, θα αποτελέσουν 
το επόμενο διάστημα σημεία 
συγκρούσεων που κανένας 
θεατρινισμός δε θα μπορέσει 
να κρύψει.

Πίσω από τη γελοιοποίηση του Τραμπ…
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Συνεχίζεται το αδιέξοδο στο 
επαγγελματικό ποδόσφαι-

ρο, αφού κυβέρνηση και Super 
League δεν έχουν καταφέρει να 
βρουν κοινή συνισταμένη και να 
συμφωνήσουν σε κάποια κοινά 
αποδεκτή λύση. Το νέο επεισό-
διο στο σίριαλ είναι η επιστολή 
του υφυπουργού Αθλητισμού 
Γιώργου Βασιλειάδη προς τους 
εκπρόσωπους των ομάδων. Η 
πρώτη αίσθηση που αποκομίζει 
όποιος διαβάσει την επιστολή 
είναι ότι η κυβέρνηση έχει τον 
έλεγχο της κατάστασης και ότι 
είναι αυτή που καθορίζει τις εξε-
λίξεις. Ο Βασιλειάδης ξεκαθαρί-
ζει προς την αντίπαλη πλευρά ότι 
δε θα διαπραγματευτεί την πρό-
τασή του για την αναδιάρθρωση 
του πρωταθλήματος και προ-
σπαθεί να πείσει ότι μόνο με την 
πρόταση της κυβέρνησης μπορεί 
να βγει το ελληνικό επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο από την πορεία 
συνεχούς απαξίωσης στην οποία 
βρίσκεται. Ομως, αν διαβάσουμε 
πιο προσεκτικά την επιστολή του 
υφυπουργού, το συμπέρασμα 
που θα βγάλουμε -κατά την τα-
πεινή άποψη της στήλης- είναι 
ότι η κυβέρνηση δείχνοντας ένα 
σκληρό πρόσωπο μπλοφάρει και 
επιχειρεί να απεμπλακεί από την 
υπόθεση προκειμένου να μη χρε-
ωθεί μια πιθανή αποτυχία.

Οσοι παρακολουθούν την 
υπόθεση «αναδιάρθρωση» γνω-
ρίζουν ότι στις προηγούμενες 
συναντήσεις των δυο πλευρών ο 
Βασιλειάδης είχε και πάλι δηλώ-
σει ότι η πρόταση της κυβέρνη-
σης δεν αλλάζει και ότι περιμένει 
από την πλευρά της Λίγκας ένα 
ναι ή ένα όχι. Από την πλευρά των 
«ανιδιοτελών εργατών» η κατά-
σταση δεν ήταν ξεκάθαρη, αφού 
οι ομάδες ήταν μοιρασμένες, 
με οχτώ απ’ αυτές (μεταξύ των 
οποίων ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) 
να είναι υπέρ της κυβερνητικής 
πρότασης για μείωση των ομά-
δων σε δώδεκα και οχτώ (μεταξύ 
των οποίων Ολυμπιακός και ΠΑ-
ΟΚ) να ζητούν διαπραγμάτευση, 
σταδιακή μείωση των ομάδων και 
επανεξέταση των δεδομένων 
μετά από διετία. Η λογική λέει 
ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της 
κυβέρνησης, αφού μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει επίσημα εναλλακτι-
κή πρόταση για τις τηλεοπτικά 
«άστεγες» ομάδες. Συνεπώς, δεν 
είχε κανένα λόγο ο Βασιλειάδης 
να στείλει επιστολή για να επα-
ναλάβει αυτά που είχε πει πριν 
από μερικές μέρες. Εκτός αν 
εκτιμά ότι η Λίγκα δε θα ενδώσει 
στον «εκβιασμό» του και προσπα-
θεί να προλάβει τις αρνητικές για 
την κυβέρνηση εξελίξεις.

Στην πιάτσα κυκλοφορούν σε-
νάρια ότι έχει αρχίσει να παίρνει 
σάρκα και οστά η προσπάθεια να 
δοθεί λύση από τον Σαββίδη και 
το ότι έχουν ξεκινήσει συζητή-
σεις με τις ομάδες που δεν έχουν 
εξασφαλίσει ακόμα τηλεοπτικά 
δικαιώματα ώστε να υπογράψουν 
σύμβαση με το κανάλι του. Δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να γνωρί-
ζουμε αν αυτό είναι πραγματικό 
γεγονός ή σκόπιμη διαρροή από 

τους αντίπαλους της κυβέρνη-
σης, όμως το πιθανότερο είναι 
αυτά τα σενάρια να θορύβησαν 
την κυβέρνηση και να ανάγκασαν 
τον Βασιλειάδη να κάνει την προ-
σπάθεια απεμπλοκής. Ενισχυτικό 
επιχείρημα υπέρ της άποψης για 
κυβερνητική απεμπλοκή είναι 
η τελευταία παράγραφος της 
επιστολής Βασιλειάδη: «Αφού 
λάβετε όλα τα παραπάνω υπόψη 
σας, ξανασκεφτείτε αν θα πρέπει 
να κάνετε επιλογές που θα επι-
φέρουν μια πρόσκαιρη σανίδα 
σωτηρίας, αλλά θα στερούν την 
όποια προοπτική. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση, προφανώς εσείς 
έχετε ένα διαφορετικό μοντέλο 
στο μυαλό σας, το οποίο εμείς 
δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. 
Μακάρι να δικαιωθείτε εσείς. Ειλι-
κρινώς! Σε κάθε άλλη περίπτωση 
καλή τύχη και καλό καλοκαίρι».

Είναι φανερό ότι υπάρχει έμ-
μεση αναφορά στο σενάριο για 
«τηλεοπτική στέγαση» των ομά-
δων από το κανάλι του Σαββίδη, 
την οποία ο υφυπουργός θεωρεί 
«πρόσκαιρη σανίδα σωτηρίας» (η 
υποτιθεμένη πρόταση Σαββίδη, 
στο οικονομικό σκέλος της είναι 
πολύ μικρότερη από αυτή της 
κυβέρνησης). Από την άλλη, είναι 
έκδηλη η ειρωνική διάθεση και 
γίνεται προσπάθεια απαξίωσης 
του «διαφορετικού μοντέλου» 
της Λίγκας. Σε απλά ελληνικά, ο 
υφυπουργός λέει στους «ανιδι-
οτελείς εργάτες» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου: «Εμείς αποσυρό-
μαστε και εσείς παίρνετε την 
ευθύνη για τις εξελίξεις».

Εν κατακλείδι, δυο πράγματα 
πρέπει να τονίσουμε. Το πρώτο 
είναι ότι η κυβέρνηση προσπα-
θεί με μια επικοινωνιακή κίνη-
ση να φορτώσει την αποτυχία 
και την εικόνα απαξίωσης του 
πρωταθλήματος στη Λίγκα και 
στους εκπρόσωπους των ομά-
δων. Προσπαθεί να θολώσει τα 
νερά και να αποπροσανατολίσει 
τη συζήτηση από την πραγματι-
κή της διάσταση. Κρύβεται πίσω 
από το αυτοδιοίκητο του ποδο-

σφαίρου και παίζει το ρόλο του 
Πόντιου Πιλάτου, προσπαθώντας 
να φορτώσει τις ευθύνες στη Λί-
γκα. Αν πραγματικά ήθελε να αλ-
λάξει τα δεδομένα στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, δε θα ασχολούνταν 
με τη Λίγκα, αλλά θα έπαιρνε τις 
αναγκαίες νομοθετικές πρωτο-
βουλίες και θα μιλούσε απ' ευ-
θείας με την ΕΠΟ και τη ΦΙΦΑ 
για να συμφωνήσει μαζί τους και 
να προχωρήσει στις αλλαγές που 
κατά την άποψή της θα άλλαζαν 
την εικόνα του ελληνικού ποδο-
σφαίρου και θα αντέστρεφαν τη 
σημερινή κατάσταση.

Το δεύτερο είναι ότι ακόμα 
και αν η κυβέρνηση καταφέρει 
να επιβάλει την άποψή της, αξι-
οποιώντας το γεγονός ότι στο 
οικονομικό σκέλος η πρότασή 
της για την τηλεοπτική στέγαση 
των ομάδων είναι πολύ καλύτε-
ρη από την εναλλακτική πρότα-
ση Σαββίδη, δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε σε σοβαρή βελτίωση 
της εικόνας του πρωταθλήματος, 
αφού δε θα έχουν απαλειφθεί οι 
βασικές αιτίες που έχουν οδηγή-
σει τα ελληνικό ποδόσφαιρο σε 
πλήρη απαξίωση. Οσοι έχουν μια 
στοιχειώδη επαφή με το ελληνι-
κό επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
γνωρίζουν ότι η πορεία απαξίω-
σής του μπορεί να αντιστραφεί 
μόνο αν ενισχυθεί σημαντικά η 
ποιότητα του ρόστερ των ομά-
δων και βελτιωθεί η «υλικοτεχνι-
κή» υποδομή (γήπεδα, διαιτησία 
κτλ.). Αυτό για να γίνει απαιτεί 
πολλά φράγκα. Είναι όμως γνω-
στό ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων 
βάζουν το χέρι στην τσέπη μόνο 
το Δεκέμβρη (όταν έχει χαμηλές 
θερμοκρασίες για να μη κρυώ-
νουν) και αν αυτό συνδυαστεί 
και με την οικονομική κρίση, οι 
πιθανότητες να γίνουν πραγμα-
τικές οικονομικές επενδύσεις 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι 
«αρπαχτές» είναι από ελάχιστες 
έως μηδενικές. Κατά συνέπεια, οι 
ελπίδες για ένα καλύτερο πρωτά-
θλημα είναι μόνο θεωρητικές.

Θολώνοντας τα νερά η κυ-

βέρνηση θα αξιοποιήσει το ότι η 
κατάσταση θα παραμείνει ίδια ή 
θα γίνει χειρότερη και θα προ-
σπαθήσει να πείσει ότι χάθηκε 
η ευκαιρία επειδή δεν εισακού-
στηκε η πρότασή της. Η πραγμα-
τικότητα όμως είναι ότι αν δεν 
πέσουν φράγκα στην πιάτσα, οι 
«αναδιαρθρώσεις» που προτεί-
νει η κυβέρνηση θα είναι απλώς 
ρεφόρμες που δε θα μπορέσουν 
να αλλάξουν τη σημερινή κατά-
σταση. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Ασορτί με το θολό τοπίο 

της αναδιάρθρωσης του ελληνι-
κού επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου είναι και το τοπίο στην υπό-
θεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι 
διαβουλεύσεις ανάμεσα στην κυ-
βέρνηση και τους εκπρόσωπους 
των δύο αντίπαλων project, που 
φιλοδοξούν να αναλάβουν την 
ηγεσία της πράσινης ΠΑΕ για 
να μπορέσουν να πραγματο-
ποιήσουν τα εξωαγωνιστικά 
επιχειρηματικά τους σχέδια, 
συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, 
από τις διαρροές και τα σχετικά 
δημοσιεύματα οποιαδήποτε πρό-
βλεψη είναι παρακινδυνευμένη, 
αφού η κάθε πλευρά δίνει μόνο 
τις πληροφορίες που ενισχύ-
ουν επικοινωνιακά την εικόνα 
της. Τελευταία εξέλιξη είναι η 
διαρροή από την πλευρά του 
ταϊλανδέζου «επενδυτή» Παϊρόζ 
Πιεμπονγκσάντ, σύμφωνα με 
την οποία τις πρώτες μέρες του 
Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση του μετοχικού πακέ-
του από τον Αλαφούζο σ’ αυτόν. 
Από το αντίπαλο στρατόπεδο 
(πλευρά Γιαννακόπουλου) υπάρ-
χουν διαρροές που αναφέρουν 
ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία 
απευθείας με το Μαξίμου και 
οι προβλέψεις είναι αισιόδο-
ξες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
σύντομα θα υπάρξει συμφωνία 
ανάμεσα στις δυο πλευρές για 
την «αξιοποίηση» του ΟΑΚΑ. Το 
ρεπορτάζ της στήλης δεν απέδω-
σε καρπούς, αφού οι πηγές της 
δήλωσαν ότι δεν μπορούν να 
αξιολογήσουν τις διαρροές και 
να ελέγξουν την αξιοπιστία τους. 
Το μόνο που επιβεβαιώθηκε είναι 
ότι το επιχειρηματικό παιχνίδι εί-
ναι πολύ «χοντρό» και ότι οι δυο 
πλευρές μιλούν απευθείας με το 
Μαξίμου.

ΥΓ2. Την ώρα που έκλεινε η 
ύλη της «Κ», σε αθλητικές ιστο-
σελίδες υπήρχε η είδηση ότι 
το κανάλι του Σαββίδη έστειλε 
επίσημη πρόσκληση στη Super 
League για να αποκτήσει τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα των εφτά 
ομάδων που δεν έχουν βρει ακό-
μα τηλεοπτική στέγη. Σύμφωνα 
με τα δημοσιεύματα, η πρόταση 
έχει σαν στόχο να διερευνήσει 
τις προθέσεις της Λίγκας και των 
ομάδων και γι' αυτό δεν υπάρ-
χουν συγκεκριμένες αναφορές 
για τη χρονική διάρκεια της συμ-
φωνίας και τις οικονομικές απο-
λαβές των ομάδων. Αν η είδηση 
επιβεβαιωθεί, ξεκαθαρίζει το το-
πίο και δίνεται μια εξήγηση για 
την «πρωτοβουλία» Βασιλειάδη.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αλλο αλλαγές, άλλο ρεφόρμεςΔύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου κλείνει 93 χρόνια ζωής το επό-
μενο εξόχως μακρόβιο -μετά τους Ζολώτα, Μητσοτάκη και 
Παττακό- πολιτικό πρόσωπο και μοναδικό εκ των τεσσάρων 
με κακουχίες στο βιογραφικό του, ο Μίκης Θεοδωράκης. Που 
γεννήθηκε στη Χίο και στη συνέχεια «άλλος για Λέσβο τρά-
βηξε κι άλλος για Μυτιλήνη» (για να παραφράσουμε και ολί-
γον Αλέξη Τσίπρα, υποψήφιο για βράβευση από το «National 
Geographic» όπως λένε οι κακές και ζηλόφθονες γλώσσες). 
Πάντως ο κατά Σκαρίμπα Μίκης και για άλλους Mickey's, έχει 
αρκετό καιρό να πει κάτι για τη Μακεδονία μας, αφήνοντας 
εμάς τους κομμου-
νιστές χωρίς ορθή 
καθοδήγηση…

Για τους ενδιαφε-
ρόμενους περί τα… 
κοσμικά-παραπο-
λιτικά, την Τετάρτη 
(18 Ιουλίου) έκλει-
σαν είκοσι χρόνια 
γάμου ο Κώστας 
Καραμανλής και η 
Νατάσα Παζαΐτη. 
Σε άλλες αναμνήσεις 
της ίδιας μέρας (που δεν είναι απίθανο πλέον να επαναλη-
φθούν στο μέλλον), καίγονται από τους ναζί στη Γερμανία τα 
έργα τέχνης που δεν ανταποκρίνονται στην ιδεολογία τους…

…και ο Αλέξης μίλησε και ο Αλέξης λέει:
- Απόψε είδα στον ύπνο μου, στην υπνοφαντασιά μου

θολό ποτάμι πέρναγα κι απέναντι δεν βγήκα.
Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γενούμε

ένας να πάει στη Μύκονο, προς τον Μοριά ο άλλος
κι εγώ να βρω ένα κότερο να κάνω καμιά γύρα
τώρα που είναι ο καιρός, που είναι καλοκαίρι

να βρω και ένα φτωχικό όπως τότε στο Σούνιο
να πάρω τις ανάσες μου, να κάνω τις βουτιές μου

με το μακρύ το σώβρακο και το βαρύ το βήμα.
- Και ο λαός μας πρόεδρε; Ο τιμημένος κόσμος;

- Κάπου θα πάει και αυτός. Εστω και μέσω facebook.
Μετά από το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας και το ξέπλυ-

μα των δωσίλογων συνεργατών των ναζί που επιχειρείται εκεί, 
ξεφύτρωσε και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Βέροια 
που υμνεί βασανιστές της Μακρονήσου - συνεργάτες της 
χούντας και καθυβρίζει αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. 
Φυσικά στα μουσεία γίνονται ξεναγήσεις σχολείων για… να 
μαθαίνουν τα παιδιά. Κι εμείς, ανάπηροι, απλά κοιτάμε και 
καταγράφουμε…

Και επειδή οι όροι έχουν αντιστραφεί προ πολλού: «Οταν 
εμείς προσκυνούσαμε αντικείμενα και λείψανα, οι άλλοι με-
λετούσαν υποατομικά σωματίδια»…

- Τάσο μου πώς σου φαίνεται που σ' έκλεισαν στο σπίτι
με τη βενζίνη δυο ευρώ και τρία τα διόδια

να τρως ρεβίθια και φακές, χόρτα και μακαρόνια
να μην μπορείς να κουνηθείς, να πάρεις μιαν ανάσα

να δίνεις μαλλιοκέφαλα και να μην έχεις μία
τις παραλίες να κοιτάς μόνο από εικόνες;

- Μην είσαι αντιδραστική Γκόλφω μου. Τι λες τώρα;
Πώς και σκέφτεσαι και πώς μιλάς like that; Δεν έχεις πίστη;

Δεν σ' ενδιαφέρει η πρόοδος και το καλό της χώρας;
Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και φίλοι οι δανειστές μας

που σώσανε τη χώρα μας κι ανάπτυξη θα φέρουν.
Τι 'ναι δέκα μνημόνια κι έναν αιώνα ζόρια;

Για δεν κοιτάς τα νούμερα; Κοίτα την ανεργία
που έπεσε για ολόκληρη μια ποσοστιαία μονάδα

κι όλα το δείχνουν πως θα πέσει ακόμα μία
κι από τους μισούς άνεργους θα 'ναι μισοί πλην ένας.

Μπορεί η μακάρια και πάλαι ποτέ ηλιόλουστη (ακόμη κι αυ-
τό χάθηκε!) Μπανανία του ευρωπαϊκού νότου να τρέφεται με 
ψίχουλα, ωστόσο έχει άφθονο χρήμα για τους «δανειστές», 
για το αεριτζίδικο κεφάλαιο και για τους δολοφονικούς μη-
χανισμούς και εξοπλισμούς. Συνεπώς, εύλογα παραμένει για 
μία χρονιά ακόμη ο δεύτερος μεγαλύτερος «αιμοδότης» του 
ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ (που ο θεός να μας κόβει ευρώ και να 
τους δίνει δολάρια), προσφέροντας περισσότερα από πέντε 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως την ώρα που οι πολίτες της 
πεθαίνουν, φυτοζωούν ή την εγκαταλείπουν.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μια προαιώνια αλήθεια

Ο Kιλιάν Eμπαπέ έκανε διπλό «χάι φάιβ» με μια από τις Pussy Riots 
που μπήκαν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντι-
άλ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική του Πούτιν. Σε 
άλλο σημείο του γηπέδου, ο Κροάτης Ντέγιαν Λόβρεν έριχνε στο 
έδαφος έναν άλλο ακτιβιστή, βοηθώντας στη σύλληψή του. Δυο δι-
αφορετικοί παίχτες από δυο διαφορετικές ομάδες, καθώς η  Γαλλία 
είναι το καλύτερο παράδειγμα συνύπαρξης ποδοσφαιριστών με δι-
αφορετική καταγωγή, χρώμα και κουλτούρα, ενώ η πλειοψηφία των 
παιχτών της Κροατίας είναι φασισταριά του κερατά, που χαιρετούν 
ναζιστικά, φωνάζουν φασιστικά συνθήματα και ποζάρουν αγκαλιά με 
τον νεοναζιστή τραγουδιστή Μάρκο Πέρκοβιτς Τόμπσον, στον οποίο 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει τις συναυλίες, λόγω 
των ρατσιστικών και φασιστικών απόψεών του.
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> Μαλαγκουένια

> Που δέρνει

> Και μέσα σ΄όλα ήλθαν και 
απήλθαν οι σκόρπιοι Σκορπιοί.

> Και έπηξαν οι δρόμοι από 
ακίνητα αυτο-κίνητα.

> Και ΔΕΝ ενοχλήθηκε κα-
νείς(;) 

> Ζώα με συμβατικό γουρουνί-
σιο υπομειδίαμα.

> Η αυτόπτις μαρτυρία

> Ούτε καν ένα μπινελίκι.

> Για το γαμώτο, δηλαδής.

> Επειδή έχουμε αγριέψει ακο-
λουθούμε το σαβούρ βίβρ.

> Στο σουπερ μάρκετ -κι είναι 
πολλά τα ρημάδια- χαζολογά-
με την αφθονία αγαθών και για 
να ξεχαρμανιάσουμε αγορά-
ζουμε μία (1) σακούλα.

> Καθότι φανατικοί του πλα-
στικού και οτιδήποτε αντιοικο-
λογικού.

> Συμβάλλουμε στην ανόρθω-
ση του «εθνικού» εισοδήματος, 
κατά τη δύναμή μας…

> Zero hours.

> Η εργατική τάξη έχει περά-
σει το κατώφλι που λέγεται 
zero hour εδώ και καιρό.

> Τι δαπάνη για συντάξεις το 
2019; 25 δισ. ευρώ. Φέτος; 28,9 
δισ. ευρώ. Αρα μείωση 3,23 
δισ. ευρώ. Ετσι δεν είναι, Τσί-
πρα, Καμμένε, και Χουλιαράκη;

> Το (πικρό) χάπι δεν χρυσώνε-
ται με τίποτα.

> Η οργή στο αναμεταξύ συσ-
σωρεύεται.

> Και ο καπιταλιστής κλάνει 
και ρεύεται.

> Μόνο δύο σακουλάκια κόκα 
ο «φέρελπις» νεανίας;

> Και κλάαααμα οι φυλλάδες 
για τον κοκκαϊνίστα.

> Δεν μας αφορά κάθε γόνος 
καπιταλιστή που ψοφάει.

> Γιατί έχει ζήσει δέκα ζωές 
που βγήκαν απ’ την καμπούρα 
μας (ήγουν, την εκμετάλλευσή 
μας).

> «Από τους επωνύμους (σ.σ 
υποστηρικτές του γερουσια-
στή Μακάρθι) ξεχωρίζουμε 
έναν εξέχοντα Δημοκρατικό, 
που υποστήριξε τον Μακάρ-
θι, τον Τζόζεφ Κένεντυ. Στην 
πραγματικότητα ο πατέρας 
Κένεντυ εξασφάλισε με τον 
τρόπο αυτόν για τον γιο του 
Ρόμπερτ, μια δουλειά στην 
Ουάσιγκτον. Ο Ρόμπερτ το-
ποθετήθηκε ως ανακριτής για 
την υπόθεση που αναδείκνυε 
η δραστηριότητα του Μακάρ-
θι». Απ. Διαμαντής: «Οι διώξεις 

αντιφρονούντων στις ΗΠΑ 
πριν από τον Μακαρθισμό», 
στο συλλογικό «Οι μεγάλες 
δίκες - οι δίκες του Μακαρθι-
σμού » - Κυριακάτικη Ελευθε-
ροτυπία, Ιστορικά, Φλεβάρης 
2011. Μπόμπι Κένεντυ, ο μεγά-
λος… δημοκράτης. (Προλάβα-
με, μικροί, ν’ ακούσουμε και το 
τραγουδάκι που είχε σκαρώσει 
– ποιος άραγε…- «κάποιος» και 
έλεγε «Κένεντυ, Κένεντυ, όνο-
μα που δεν σβύνει»… Μησωχέ!

> Υπόδειγμα αγωνιστών μέχρι 
το τέλος ο Τζούλιους και η 
Εθελ Ρόζενμπεργκ.

> Για διάβασμα : Ι.Β.Στάλιν: 
Εκθεση στο 18ο συνέδριο του 
Π.Κ.Κ (μπολσεβίκων), Μάρτης 
1939.

> Τίμησε, λοιπόν, ο γερμα-
νοτσίπρας Μπαρτς την 70ή 
επέτειο του σιωνιστικού μορ-
φώματος (70 χρόνια σφαγής, 
ξεκληρίσματος αλλά και αντί-
στασης των Παλαιστινίων) 
με «επίσκεψη αλληλεγγύης» 
(solidaritatsbesuch) στους σι-
ωνιστές. Βέβαια πρώτευσε ο 
Τσίπρας.

> Τον Περισσό τον ξέρετε. 
Η εκλογολαγνεία του είναι 
γνωστή (κατά κύριο λόγο ο 

κοινοβουλευτικός κρε-
τινισμός). Παραθέτουμε τον 
τίτλο του πρώτου κειμένου δη-
μοσιευμένου στην «ΚΟΜΕΠ», 
τεύχος 1, Νοέμβρης 1974 (αφού 
δηλαδή ο Χαρίλαος είχε υπο-
γράψει δήλωση μετάνοιας στο 
αστικό καθεστώς): «Εμπρός να 
δώσουμε τη μάχη των εκλογών 
με επιτυχία - Απόφαση της ΚΕ 
του ΚΚΕ». 44 έτη συναπτά…

> «Οτι ο αγώνας για συνεχή 
διεύρυνση της δημοκρατίας, 
για εκδημοκρατισμό του κρά-
τους και των θεσμών για όλο 
και πιο πολλή συμμετοχή των 
εργαζομένων στη διαχείριση 
των οικονομικών και κοινω-
νικών προβλημάτων, είναι ο 
μόνος δρόμος που μπορεί να 
οδηγήσει σε νικηφόρα αντιμε-
τώπιση του ιμπεριαλισμού και 
των μονοπωλίων σε προώθηση 
προς τον σοσιαλισμό». Αγγ. 
Διαμαντόπουλος (στέλεχος 
του πάλαι ποτέ «εσωτερικού»), 
μπροσούρα «Γιατί δυο κομμου-
νιστικά κόμματα», έκδοση του 
περιοδικού ΚΟΜ.ΘΕ.ΠΟΛ.

> Νικαράγουα: η αστική βία - 
κρατική καταστολή με εκπρό-
σωπο τον Ορτέγα.

> Manuel Ruben Abimael 
Guzman Reynoso.

> «Νόμος της νύχτας»: μια επί-
σκεψη στο Παλέρμο (ή Ν.Φ. - 
Ν.Χ.) θα σας πείσει.

> Αστειάκι: «Παροχές» αλλά 
και «παροχολογία»

> Πλάτων : «Μύθοι».
Βασίλης

The Land of Plenty (Britain):
Οι συμβάσεις χωρίς εξασφαλισμένο μίνιμουμ 

ωράριο ανέβηκαν στα 1,8 εκατομμύρια
(the quardian.com/uk/-news/218/apr/23/number-of-zero-

hours-contracts-in-out-rose-by-100.000-in-2017-ons)
ONS=office for national statistics

  Dixi et salvavi animam meam

u Οταν ο φιλειρηνισμός δεν έχει ούτε ψήγμα αντιιμπερια-
λισμού, ενώ ταυτόχρονα μπολιάζεται με τον παλιό αντισοβι-
ετισμό, γεννά τερατουργήματα. Και βέβαια, είναι παντελώς 
ακίνδυνος για τον ιμπεριαλισμό. Στο Ελσίνκι βγήκαν να διαδη-
λώσουν ενάντια στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ. Εκτός από τα 
παλιά πασιφιστικά-χίπικα συνθήματα (Make love not war κτλ.), 
κάποιοι έφτιαξαν και πλακάτ με φωτομοντάζ τον Πούτιν με 
στολή σοβιετικού στρατηγού (που παραπέμπει στον Στάλιν!!!) 
να κρατά τον Τραμπ σαν μωρό! Για τους πασιφιστές της Φιν-
λανδίας, ο Τραμπ είναι απλώς ένα μωρό που το κάνει ο Πούτιν 
ό,τι θέλει! Πόσο πετυχημένα είχε σατιρίσει ο Ακι Καουρισμάκι 
(με τους Leningrad Cowboys) τον αντικομμουνισμό-αντισοβι-
ετισμό των συμπατριωτών του…

u Το απόλυτο τρολάρισμα. Η γερμανική κρατική τηλεόραση 
ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter «πειραγμένες» τις 
φωτογραφίες του Τραμπ από την επίσημη επίσκεψή του στη 
Βρετανία. Εσβησε τον αμερικανό πρόεδρο και στη θέση του 
έβαλε το φουσκωτό μπαλόνι που πετούσε στον ουρανό του 
Λονδίνου και έδειχνε τον Τραμπ σαν γκρινιάρικο μωρό με 
πάμπερς!

u Από την πρασινογάλαζη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΠΟΕΔΗΝ δε θα μπορούσες να περιμένεις τίποτα περισσότε-
ρο από ακαλαίσθητο (κιτς που λένε) λαϊκισμό. Ομως ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι ο τελευταίος που «δικαιούται για να ομιλεί». Αυτόν τον 
ακαλαίσθητο λαϊκισμό τον χρησιμοποίησε κατά κόρον για ν' 
ανέβει στην εξουσία. Παρέα και με την ΠΟΕΔΗΝ κάποιες φο-
ρές. Οσο για τον Πολάκη, αυτός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Μια 
ματιά στις μεταμεσονύχτιες παραληρηματικές αναρτήσεις 
του στο facebook αρκεί για να διαλύσει κάθε αμφιβολία. Οταν 
όμως παραμερίζεις όλ' αυτά τα επιφαινόμενα, μένει η ουσία, 
αποτυπωμένη στο πανό της κορυφής: «Κάτω τα χέρια από το 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

οι τοίχοι έχουν φωνή

Σιγά τον Βοναπάρτη
Τα καραγκιοζιλίκια του στα θεωρεία του σταδίου «Λουζνίκι» 

της Μόσχας, κάθε που η Γαλλία έβαζε γκολ, τα είδε όλος ο κό-
σμος σε απευθείας μετάδοση. Το ίδιο και τα καραγκιοζιλίκια στο 
Παρίσι, όπου άρπαζε το κύπελλο και το κουνούσε σαν να είχαν 
βάλει αυτός και η σαχλο-Μπριζίτ τα γκολ και όχι ο Γκριεζμάν, ο 
Εμπαπέ και ο Ποκμπά. Κάποιοι του αποδίδουν φιλοδοξίες Ναπο-
λέοντα Βοναπάρτη, όπως ο σκιτσογράφος που τον τοποθέτησε 
πάνω σε θρόνο που τον κουβαλούν η Μέρκελ, η Μέι και ο Τραμπ 
(ο τέταρτος δε φαίνεται, αλλά η γόνιμη φαντασία του σκιτσογρά-
φου θα μπορούσε να τοποθετήσει τον… Πούτιν).

Μπορεί ο Μακρόν και η σαχλο-Μπριζίτ να ονειρεύονται ό,τι θέ-
λουν. Για να γίνουν Βοναπάρτης και Ζοζεφίν στη σύγχρονη εποχή, 
όμως, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις που δεν τις διαθέτουν. 
Ούτε αυτοί ως άτομο, αλλά κυρίως η ιμπεριαλιστική Γαλλία, που 
απέχει παρασάγγας από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Γερμανία.

Τους κατατρόπωσε;
Στις «αποκαλύψεις» των ημερών για το ρωσικό δίκτυο κατα-

σκοπίας και εξαγοράς πολιτικών στελεχών υπάρχει ένας αφανής 

πρωταγωνιστής. Ο διοικητής της ΕΥΠ/ΚΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης, 
τέως δημοσιογράφος, τέως ευρωβουλευτής, τέως πασόκος, νυν 
συριζαίος και -προφανώς- ευνοούμενος της «μεγάλης και φίλης 
χώρας» που ελέγχει παραδοσιακά αυτό το άντρο της κρατικής 
καταστολής. Πριν από δύο μήνες, ο ευγενής αυτός κύριος κάλεσε 
στο γραφείο του μερικούς δημοσιογράφους και τους «αποκάλυ-
ψε» ότι «υπάρχει σχέδιο εναντίον του» από «τρίτη, μη φιλική προς 
την Ελλάδα χώρα». Είχε ονοματίσει και κάποιους Ελληνες, παλι-
ές πρακτοράτζες του ευαγούς ιδρύματος της Κατεχάκη. Εκτοτε 
δεν ξανακούσαμε τίποτα σχετικό, ούτε είδαμε να εκτυλίσσεται 
η «επίθεση κατά του διοικητή». Φαίνεται πως τους κατατρόπωσε 
τους… ρώσους κατασκόπους και σκευωρούς.

Προεκλογικό μένος
Το τερμάτισε το ΤΙΜΕ με τα εξώφυλλά του. Πότε δείχνει τον 

Λευκό Οίκο να μετατρέπεται σε Κρεμλίνο και πότε ντύνει τον 
Τραμπ «Ρωσική Νύφη της Χρονιάς». Πρόκειται, φυσικά, για παπά-
ρες που έρχονται να υπηρετήσουν την προεκλογική εκστρατεία 
των Δημοκρατικών για τις Ενδιάμεσες Εκλογές του προσεχούς 
Νοέμβρη. Αν ο Τραμπ τους κερδίσει και αυτή τη φορά, θα είναι 
για να φουντάρουν ομαδικά.



Ευρώπη-φρούριο
Το Δελτίο Τύπου ήταν από τα λακωνικά της Κομισιόν: 

«Σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμό-
πουλος και ο κ. Oliver Spasovski, Υπουργός Εσωτερικών 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας, μονογράφησαν το σχέδιο συμφωνίας περί καθε-
στώτος που θα επιτρέψει σε ομάδες από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να τοπο-
θετηθούν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία θα επιτρέ-
πει στον Οργανισμό να εκτελεί κοινές επιχειρήσεις με 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
και στο εσωτερικό της, ειδικά σε περίπτωση αιφνίδιων 
μεταναστευτικών προκλήσεων».

Μπορεί η Βόρεια Μακεδονία να μην πήρε ημερομη-
νία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων (μάλλον 
τη συμπαρέσυρε η άρνηση Γαλλίας και άλλων χωρών 
για την Αλβανία), όμως υπογράφει συμφωνίες σαν να 
ήταν ήδη μέλος της ΕΕ. Συμφωνίες που αφορούν την 
καλύτερη οχύρωση της Ευρώπης-φρούριο.

Η Μακεδονία δεν είναι χώρα πρώτης εισόδου με-
ταναστών, αλλά χώρα διέλευσης. Περνούν απ' αυτή 
μετανάστες που μπήκαν στην Ελλάδα και έχουν τη 
δυνατότητα (κυρίως μέσω κυκλωμάτων διακινητών) 
να συνεχίσουν προς βορράν και στη συνέχεια, άμα 
καταφέρουν να φτάσουν στην Ουγγαρία, δηλαδή να 
ξαναμπούν σε έδαφος της ΕΕ, προς δυσμάς.

Αυτός είναι ο στόχος. Ο,τι καταφέρει να φύγει από 
την Ελλάδα, είτε από αφύλαχτα περάσματα, είτε πλη-
ρώνοντας κάποιους για να κάνουν τα «στραβά μάτια», 
είτε επειδή υπάρχει εντολή για χαλάρωση στα ελλη-
νο-μακεδονικά σύνορα, ώστε να αποσυμπιεστεί λίγο η 
μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα, θα συλλαμβάνεται 
από τα περίπολα της Frontex που θα εγκατασταθούν 
στη Μακεδονία και θα επιχειρούν όχι μόνο στα σύνορα, 
αλλά και στο εσωτερικό της. 

Αν ήταν μόνο για τα σύνορα, θα μπορούσαν να επιχει-
ρούν από την ελληνική πλευρά. Ομως δεν πρόκειται για 
συνοριοφυλακή, αλλά για σώμα «κυνηγών κεφαλών», 
που έχει ως στόχο να πιάνει όσους κατάφεραν να πε-
ράσουν από τα σύνορα. Κατά τα άλλα, καταγγέλλουν 
το αντιμεταναστευτικό μένος και τις ρατσιστικές δη-
λώσεις του Τραμπ.

Η ΕΕ δεν έχει εμπιστοσύνη στα εθνικά αστυνομικά 
σώματα. Ξέρει πολύ καλά ότι το ελληνικό κράτος θέλει 
να «ξεφορτωθεί» όσους περισσότερους μετανάστες 
γίνεται. Είναι η λογική των πραγμάτων αυτή. Πόσους θα 
κλείσει στα αστυνομικά κρατητήρια, πόσους θα μπορέ-
σει να μαντρώσει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης; Από 
την άλλη, το μακεδονικό κράτος δεν έχει καμιά διάθε-
ση να κάνει συλλήψεις σε μαζικό επίπεδο. Τι θα τους 
κάνει τόσους ανθρώπους; Δεν έχει κάποια συμφωνία 
επαναπροώθησής τους στην Ελλάδα, ενώ δεν έχουν 
όλοι όσοι περνούν στο μακεδονικό έδαφος καταγρα-
φεί στην Ελλάδα. Ασε που οι σλαβομακεδόνες μπάτσοι 
ενδιαφέρονται κυρίως για το πώς θα αδειάσουν τις 
τσέπες των μεταναστών που πέφτουν στα χέρια τους. 
Μετά τους ρίχνουν ένα χέρι ξύλο και τους αφήνουν να 
φύγουν (έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων γι' αυτό).

Ετσι, η ΕΕ αυξάνει το μισθοφορικό προσωπικό του 
δικού της αστυνομικού σώματος και θέλει να το δια-
σκορπίσει όχι τόσο στην Ελλάδα όσο στις γειτονικές 
χώρες, σ' αυτές που αποτελούν το λεγόμενο βαλκανικό 
διάδρομο, για να κυνηγούν και να πιάνουν όσους κατά-
φεραν να περάσουν σ' αυτές τις χώρες. Το επόμενο βή-
μα θα είναι να στήσουν και στρατόπεδα συγκέντρωσης  
σ' αυτές τις χώρες, αν οι «κυνηγοί κεφαλών» αρχίζουν 
να έχουν καλή «σοδειά».

Είναι αναμφισβήτητη αλήθεια πως ό,τι και να κά-
νουν δεν πρόκειται ν' ανακόψουν τα ρεύματα των αν-
θρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη. Δικό μας 
χρέος, όμως, δεν είναι να επαναλαμβάνουμε αυτή την 
αλήθεια, την χιλιοεπιβεβαιωμένη κατά τον ρουν της 
ανθρώπινης Ιστορίας. Χρέος μας είναι να παλέψουμε 
ενάντια σ' αυτή τη ντροπή του πολιτισμού που ονομά-
ζεται Ευρώπη-φρούριο.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638

ΚΟΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΣύμφωνα με τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Τζα-

νακόπουλο, η αναβολή της 
εκταμίευσης της δόσης από 
το Eurogroup, προκειμένου 
να συνταχθεί νέο σχέδιο που 
θα περιλαμβάνει «ισοδύνα-
μα» για την αναβολή (μέχρι 
τα τέλη του χρόνου) της αύξη-
σης του ΦΠΑ σε πέντε νησιά 

του Αιγαίου που δέχονται τις 
μεταναστευτικές ροές, οφεί-
λεται σε «μια ακραία δεξιά 
ομάδα στο εσωτερικό του κυ-
βερνώντος κόμματος της Γερ-
μανίας», η οποία «για λόγους 
υπερβολικής σχολαστικότητας 
(sic!), υπερβολικού ζήλου, θεώ-
ρησε ότι θα πρέπει να υπάρξει 
επανέγκριση της συγκεκριμέ-
νης κίνησης από τη μεριά της 
Επιτροπής Προϋπολογισμού 
της γερμανικής Βουλής και 
γι' αυτόν το λόγο υπήρξε η 
συγκεκριμένη καθυστέρηση». 
«Νομίζω ότι είναι μια υπερβο-
λική σχολαστικότητα και μια 
υπερβολική τυπολατρεία που 
επιδεικνύουν», κατέληξε με 
το γνωστό ύφος του ξερόλα ο 
πορτ παρόλ του Τσίπρα.

Η απάντηση ήρθε από τον 
εκπρόσωπο του Ολαφ Σολτς, 
που δήλωσε: «Τα συνταγματι-
κά κατοχυρωμένα δικαιώματα 
ενημέρωσης και συναπόφα-
σης του γερμανικού κοινοβου-
λίου είναι αυτονόητο ότι θα 
τηρηθούν και θα το κάνουμε 
πάντα. Στην προκειμένη περί-
πτωση θα πρέπει η Επιτροπή 
Προϋπολογισμού της Ομο-
σπονδιακής Βουλής να έχει 
την ευκαιρία να τοποθετηθεί»!

Τι είχε προηγηθεί; Ο Τσα-
καλώτος πήγε στο Eurogroup 
βέβαιος ότι θα πάρει την 
εκταμίευση της «σούπερ» δό-
σης των 15 δισ. ευρώ (το με-
γαλύτερο μέρος, ως γνωστόν, 
προορίζεται για το περιβόητο 
«μαξιλάρι ρευστότητας»).  Η 
αναβολή για πέντε μήνες της 
αύξησης του ΦΠΑ στα πέντε 
νησιά, που την είχε αναγγείλει 
ο Τσίπρας μετά την τελευταία 
σύνοδο κορυφής της ΕΕ, όπου 
είχε βάλει πλάτη για να γυρίσει 
η Μέρκελ με κάποιες διμερείς 
συμφωνίες στο Βερολίνο και 
ν' αντιμετωπίσει τον «αντάρ-
τη» Ζεεχόφερ, συμποσούνταν 
στο αστείο (για τα μεγέθη του 
προϋπολογισμού) ποσό των 
28 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί 
ο Σολτς του υπενθύμισε ότι… 
pacta sunt servanta. Οι συμ-
φωνίες πρέπει να τηρούνται 
και γι' αυτό πρέπει να βρει 

«ισοδύναμα έσοδα» για τα 
28 εκατ. που θα λείψουν. Επι-
στρατεύτηκε, λοιπόν, ο Καμμέ-
νος που έβαλε τις υπηρεσίες 
του Πενταγώνου και βρήκαν 
μερικούς κωδικούς από τους 
οποίους έκοψαν αθροιστικά 
δαπάνες 28 εκατ. ευρώ.

Αλλο που δεν ήθελε ο συ-
γκυβερνήτης για να το κάνει 
βούκινο μέσω twitter (δες φω-
τογραφία). Ανακοίνωσε τους 
τομείς από τους οποίους θα 
εξασφαλιστούν τα 28 εκατ. 
και κατέληξε με… πατριωτικό 
οίστρο: «Τα νησιά μας είναι η 
Αμυνα της Πατρίδας». Πήρε 
την πάσα ο υφυπουργός Κου-
ίκ και το πήγε παραπέρα: «Ο 
Πάνος Καμμένος τους έδωσε 
πολιτικό χαστούκι (σ.σ. αυτών 
που «έσπευσαν ανθελληνικά 
να χαρούν για την τελευταία 
γερμανική σπασμωδική κίνη-
ση») με ισοδύναμα για ΦΠΑ 
νησιών. Κατάλαβαν τώρα γιατί 
η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
δεν θα διαλυθεί; Προέχει η 
επιστροφή της ομαλής καθη-
μερινότητας των Ελλήνων»! 
Δυο μέρες μετά, βέβαια, ο 
αντιπρόεδρος και ο εκπρό-
σωπος Τύπου των ΑΝΕΛ επα-
νάλαμβαναν ότι η συγκυβέρ-
νηση έχει ορίζοντα λήξης τη 
μέρα που οι Τσιπροκοτζιάδες 
θα καταθέσουν για κύρωση 
στη Βουλή τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, οπότε μπορούμε να 
εικάσουμε με βεβαιότητα ότι ο 
υφυπουργός άνευ αρμοδιοτή-
των Κουίκ είναι από εκείνους 
(Κουντουρά, Παπαχριστόπου-
λος,  ίσως και κάνας άλλος) 
που θα υπερψηφίσουν τη συμ-
φωνία, δίνοντας αγώνα για να 
μην πέσει η κυβέρνηση. Ισως 
έτσι να εξασφαλίσουν μια 
θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως το 2015 η αλήστου 
μνήμης Ραχήλ Μακρή. Ας τ' 
αφήσουμε, όμως, αυτά για να 
επανέλθουμε στο Eurogroup.

H ψυχρολουσία για τον 
Τσακαλώτο συνεχίστηκε και 
αφότου κατέθεσε έγγραφο 
που έλεγε ότι βρέθηκαν τα 
28 εκατ. από συγκεκριμένους 
κωδικούς του ΥΕΘΑ και πως η 
αλλαγή θα υλοποιηθεί με από-

φαση του υπουργού Οικονο-
μικών. Ο Σολτς δε διαφώνησε 
με το συνάδελφό του, ξεκαθά-
ρισε όμως πως αυτή η αλλαγή 
θα πρέπει να εγκριθεί προη-
γουμένως από την Επιτροπή 
Προϋπολογισμού της Μπού-
ντεσταγκ. Διότι στις 29 Ιούνη 
η Μπούντεσταγκ ενέκρινε σε 
Ολομέλεια το ελληνικό «πρό-
γραμμα» (είναι που «βγήκαμε 
από τα Μνημόνια»!) και τώρα 
πρέπει να εγκρίνει και αυτή την 
αλλαγή, στο επίπεδο της Διαρ-
κούς Επιτροπής Προϋπολογι-
σμού. Η σχετική συνεδρίαση 
θα γίνει την 1η Αυγούστου και 
εφόσον υπάρξει έγκριση, τότε 
θα εκταμιευθεί κατευθείαν 
από τον ESM η δόση!

Δεν έχουμε καμιά αμφιβο-
λία ότι θα υπάρξει έγκριση. 
Αφού, βεβαίως εκτοξευθούν 
οι σχετικές κορόνες που έχουν 
αρχίσει να εκτοξεύονται από 
τώρα. «Δεν μπορούμε να απο-
δεχτούμε ότι η Ελλάδα πριν 
από την εκπνοή του προγράμ-
ματος βοήθειας αθετεί ένα 
συμφωνημένο μέτρο. Είναι ζή-
τημα αξιοπιστίας και εμπιστο-
σύνης», δήλωσε ο Εκχαρντ Ρέ-
μπεργκ, από τα γκεσέμια του 
κόμματος της Μέρκελ στην 
Επιτροπή Προϋπολογισμού της 
Μπούντεσταγκ. Βλέπετε εσείς 
«σχολαστικότητα» και «τυπο-
λατρεία» σ' αυτό ή μια ξεκά-
θαρη πολιτική προειδοποίηση; 
Υπάρχει κανείς που νομίζει ότι 
ο Σολτς έδειξε… υπερβολική 
δημοκρατική ευαισθησία ένα-
ντι των βουλευτών και ζήτησε 
αναβολή της εκταμίευσης; Εί-
ναι τόσο αστείο το ποσό που 
μπορούσε να μη μπλοκάρει 
την εκταμίευση και να πάρει εκ 
των υστέρων την έγκριση της 
Επιτροπής Προϋπολογισμού 
(αν χρειαζόταν, γιατί θα μπο-
ρούσε να μην τους πει τίποτα 
και να περάσει το θέμα στο 
ντούκου, δεδομένου ότι δεν 
άλλαξε τίποτα στα συνολικά 
μεγέθη, μετά τα «ισοδύναμα» 
που κατέθεσε ο Τσακαλώτος). 
Απλούστατα, ήθελε να στείλει 
κι αυτός το ίδιο μήνυμα στην 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμέ-
νων. Να σφίξουν λίγο οι κώλοι, 

κατά το κοινώς λεγόμενο, 
και να μην αρχίσουν καμιά 
προεκλογική υποσχεσιολογία 
στηριγμένη στο «από εδώ και 
πέρα θα αποφασίζουμε μό-
νοι μας το μείγμα πολιτικής». 
Μπορεί ο Τζανακόπουλος 
και άλλοι να εξακολουθούν 
να επαναλαμβάνουν αυτό το 
παραμύθι, όμως στην πράξη 

εκείνο που ισχύει είναι η συ-
νέχιση της επιτροπείας, όπως 
και προηγουμένως, με τέσσε-
ρις επιθεωρήσεις της τρόικας 
κάθε χρόνο. Γι' αυτό, άλλωστε, 
στην απόφαση του Eurogroup 
στις 22 Ιούνη υπάρχει αιρεσι-
μότητα: οι επιστροφές από τα 
κέρδη των κεντρικών τραπε-
ζών και της ΕΚΤ από ελληνικά 
ομόλογα (περίπου 1 με 1,2 δισ. 
ευρώ το χρόνο επί τετραετία) 
θα δίνονται μόνο εφόσον 
υπάρχει θετική έκθεση της 
τρόικας για την τήρηση των 
μνημονιακών όρων. 

Είμαστε σίγουροι ότι ο 
Σολτς είχε και την έγκριση της 
Μέρκελ για να προχωρήσει σ' 
αυτό το εξευτελιστικό καψόνι 
στους Τσιπροτσακαλώτους. Το 
συνάγουμε από το ότι ο Τζανα-
κόπουλος (δηλαδή ο Τσίπρας) 
έσπευσε να πει ότι η Μέρκελ 
δεν είχε κανένα λόγο σ' αυτό 
το ζήτημα. Από ποιον πήρε 
έγκριση ο Τσίπρας; Από τον 
«αλκοόλα» που προΐσταται της 
Κομισιόν (αυτόν ονομάτισε), 
ίσως και από τον Μοσκοβισί. 
Δεν είχε πάρει από τους Γερ-
μανούς, γι' αυτό και φρόντισαν 
να του υπενθυμίσουν ποιος 
κάνει κουμάντο και από ποιον 
πρέπει να παίρνει έγκριση ακό-
μα και για μικροποσά.

Αυτό δεν αποκλείει να κά-
νουν οι ιμπεριαλιστές κάποιες 
«χάρες» στον Τσίπρα, για να 
τον στηρίξουν πολιτικά. Αυτές 
τις «χάρες», όμως, θα τις «που-
λήσουν» πολύ ακριβά. Και θα 
είναι «στιγμιαίες», ίσα-ίσα για 
να τον βοηθήσουν εκλογικά, 
και όχι μόνιμα μέτρα που θα 
ανατρέπουν την ουσία της 
μνημονιακής πολιτικής.

ΥΓ. Η συριζαϊκή ΕΠΟΧΗ δε 
συμμερίζεται τις μπούρδες 
του Τζανακόπουλου. Εγρα-
ψε καθαρά ότι πρόκειται για 
«“πόρτα“-καψόνι», που «δεν 
μπορεί παρά να ερμηνευτεί 
σαν ένα μήνυμα τόσο για τις 
ημέρες που απομένουν μέχρι 
τη λήξη του μνημονιακού προ-
γράμματος, όσο και για την 
περίοδο που ακολουθεί».

Το πρώτο σκληρό μάθημα για τη 
(μετα)μνημονιακή επιτροπεία


